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S T U D I A

Maciej Dariusz Kossowski
Warszawa

Ukoronowany orzeł Chrobrego
z denarów emisji roku tysięcznego
– ponadczasowe ujęcie plastyczne wyobrażenia ptaka

Ukoronowany orzeł Chrobrego z denarów emisji roku tysięcznego...

W

dotychczasowych badaniach nad początkami numizmatyki polskiej, a także preheraldycznego wizerunku godła państwa polskiego licznie pojawiała się, a nawet można powiedzieć dominowała, kwestia wyjątkowości denara Bolesława Chrobrego, opatrzonego legendą otokową PRINCES POLONIE. Denar ten opisany został pod koniec I połowy
XIX w. w związku z odkryciem skarbu monet z X i XI stulecia w 1836 r. pod Egersund w Norwegii1. Od tego czasu trwają próby zdefiniowania gatunku przedstawionego ptaka i interpretacji wyobrażenia zoomorficznego.
W historii badań nad rozpoznaniem wizerunku z głównej strony monety przeważa
określenie ptaka bez sprecyzowania jego nazwy. Wyodrębnione zostały także cztery podstawowe rodzaje uskrzydlonych zwierząt — orzeł, kogut, paw i gołąb.
Kazimierz S t r o n c z y ń s k i już w XIX wieku podaje za publikacją H o l m b o e2, że na
przedstawieniu monetarnym mamy „niezgrabnie wyrobionego orła albo innego jakiego
ptaka”3, który jest „jak się zdaje w koronie”4. Podobną opinię wyraziła Helena P o l a c z k ó w n a, wskazując, że mamy do czynienia z „ptakiem ukoronowanym”, a te w numizmatyce określane są jako orły5. Marian G u m o w s k i, we wcześniejszych pracach, uznał
przedstawienie za orła6, w kolejnych widział w nim „orła, a raczej ptaka”7, gdyż powoływanie się według niego „na denara z orłem z czasów Bolesława Chrobrego, jako na pierwszy
ślad orła polskiego, nie jest racjonalne już z tego powodu, że wyobrażenie to jest skopiowane z wcześniejszych nieco monet czeskich Bolesława II (967–999) lub Sobiesława”8.
Początkowo także Ryszard K i e r s n o w s k i określał wizerunek jako wyobrażenie ptaka

1

C. A. H o l m b o e, Polens älteste Münze, „Zeitschrift für Münz–, Siegel–, und Wappenkunde”, pod red.
B . K o e h n e, t. 3: Berlin, Posen, Bromberg 1843, s. 208–210.
2
Por. przyp. 1.
3
K. S t r o n c z y ń s k i, Pieniądze Piastów. Od czasów najdawniejszych do roku 1300. Rozbiorem źródeł
spółczesnych i wykopalisk, oraz porównaniem typów mennicznych objaśnione, Warszawa 1847, s. 16.
4
Ibidem, s. 177.
5
H. P o l a c z k ó w n a, Geneza orła Piastowskiego, „Roczniki Historyczne” VI: 1930, z. 1, s. 8.
6
M. G u m o w s k i, Podręcznik numizmatyki polskiej, Kraków 1914, s. 155.
7
Tenże, Początki Orła Białego. Studjum Heraldyczne, „Roczniki Historyczne” VII: 1931, s. 6.
8
Ibidem, s. 7.
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z rozpostartym ogonem9, który nie ma nic wspólnego z godłem piastowskim10. Również
Stanisław S u c h o d o l s k i przez dłuższy czas nie identyfikował ptaka gatunkowo11. Niejednolicie odniósł się do przedstawienia Henryk Ł o w m i a ń s k i, który pisze: „Co dotyczy
orła zachowała się wskazówka, że umieścił go na swojej wczesnej monecie już Bolesław
Chrobry jako prynceps Polski (...)”12, lecz dalej centralny motyw awersu monety charakteryzuje jako „wyobrażenie nieokreślonego ptaka”13. Podnosi jednak kwestię zwieńczenia
głowy, powołując się na dawną publikację Stronczyńskiego, który pierwszy uznał, że jest
to „ptak ukoronowany”14 i przyznaje, że wizerunek „wywoływał różne próby identyfikacji,
najczęściej jako orła i koguta, niekiedy (czego możemy nie uwzględniać) jako pawia lub
gołębia. Wszelako trzy pałeczki lub kolumienki na głowie ptaka odpowiadają schematycznemu przedstawieniu korony i tak zostały zrozumiałe przez spostrzegawczego Stronczyńskiego, a ostatnio podobnie nawiązane do wyobrażenia korony przez W. Hensla (...); mało
prawdopodobne jest natomiast rozpoznanie w owych trzech pałeczkach grzebienia koguta. Ustalenie, że mamy przed sobą koronę, przesądza o zidentyfikowaniu ptaka z orłem
bardzo często figurującym na pieczęciach i monetach z koroną na głowie, czego się nie da
powiedzieć o innych wymienionych ptakach”15. Niestety, autor nie dokonał analizy tego
motywu, aby jednoznacznie udowodnić, że jest to korona, a nie czub lub grzebień na głowie ptaka. W literaturze przedmiotu nadal pojawia się różnorodność opinii.
Marek O k u n e k ikonografię strony głównej monety opisuje jako przedstawienie ptaka
zwróconego w lewo16. Także zespół autorski z Zamku Królewskiego w Warszawie widzi
w przedstawieniu monetarnym ptaka z wachlarzowatym ogonem, które „rozmaicie interpretowane, dalekie są wszakże od podobieństwa z orłem”17.
Dopiero Alfred Z n a m i e r o w s k i, w niezależnie wydanej pracy, uznał, że „już
w 1000 r. znakiem polskim mógł być Orzeł Biały w koronie, [na co] wskazuje moneta Bolesława Chrobrego, bita najprawdopodobniej po symbolicznej koronacji Bolesława przez
cesarza w Gnieźnie”18. Jednak w kolejnym dziele poddał w wątpliwość własną, dość zdecydowaną, opinię w słowach: „Najwcześniejszą monetą, na której widnieje prawdopodobnie
znak orła, był srebrny denar Bolesława Chrobrego, wybity w 1000 roku po symbolicznej
koronacji w Gnieźnie. Ze względu na małe rozmiary monety zarys ptaka, wielkości niespełna 10 milimetrów, jest bardzo uproszczony. Nie mamy więc pewności, że był to ukoronowany orzeł, a nie paw, jak uważają niektórzy badacze”19. Zaraz jednak wskazuje: „Fakt, że
paw nie pojawił się nigdy w tej części Europy, ani w zdobnictwie, ani jako znak pieczętny
czy później herbowy, przemawia na korzyść orła”20. Przed nim za orłem w koronie opo-

9
R. K i e r s n o w s k i, Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej, Warszawa 1960, ss. 273–274
oraz 277; tenże, Początki pieniądza polskiego, Warszawa 1962, s. 130;
10
Tenże, Początki pieniądza, s. 130; tenże, Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa 1964,
s. 107.
11
S. S u c h o d o l s k i, Moneta polska w X / XI wieku (Mieszko I i Bolesław Chrobry), „Wiadomości Numizmatyczne” XI: 1967, z. 2–3 (40–41), ss. 110 i 174; tenże, Początki mennictwa w Europie Środkowej, Wschodniej
i Północnej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, s. 107; tenże, Denar w kalecie: trzy pierwsze stulecia
monety polskiej, Wrocław 1981, s. 9.
12
H. Ł o w m i a ń s k i, Krakowska geneza orła piastowskiego, [w:] Początki Polski. Polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV, t. VI, cz. 2, Warszawa 1985, s. 933.
13
Ibidem.
14
K. S t r o n c z y ń s k i, Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów, cz. II: Monety pierwszych czterech wieków w porządek chronologiczny ułożone i opisane, Piotrków 1884, s. 17.
15
H. Ł o w m i a ń s k i, op. cit., s. 933–934.
16
M. O k u n e k, Motywy chrześcijańskie w ikonografii monet polskich około 980–1173 r., Katowice 1992,
s. 60.
17
Orzeł Biały–700 lat herbu państwa polskiego. [Katalog wystawy na Zamku Królewskim w Warszawie]
26 czerwca–15 października 1995, pod red. S. K. K u c z y ń s k i e g o, Warszawa 1995, kat. I, 1, s. 224.
18
A. Z n a m i e r o w s k i, Stworzony do chwały, Warszawa 1995, s. 18.
19
Tenże, Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003, s. 110.
20
Ibidem, s. 110–111.
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wiedzieli się, choć również niejednoznacznie, Łowmiański21 oraz Witold H e n s e l, który
określił zwieńczenie głowy ptaka jako „trzy kolumienki” i choć nie wypowiedział się na
korzyść orła, gołębia czy koguta (o pawiu nie wspomniał), to zastrzegł, że przy założeniu,
iż na denarze Chrobrego wyobrażono orła, przyjąć należy, że władca wprowadził nowe
godło rodowe, które przejął zapewne jego syn, Mieszko II22. Dodał, że „Zapożyczono je może z symboliki zachodnio–rzymskiej”23. Autor zaznaczył, że miałby mniejsze wątpliwości
w uznaniu orła w koronie, „gdybyśmy mogli założyć dla tych czasów wyobrażenie orła
z koroną, co jednak jest na tyle mało prawdopodobne, że wytłumaczyć by jedynie można
było ten przypadek działaniem w euforii, na skutek zawiedzionych nadziei na rychłe rzeczywiste uzyskanie korony”24. Kiersnowski zaś, po wielu latach, ostrożnie przyznaje, że
„mógłby to być orzeł, jakkolwiek cechy zewnętrzne wskazują raczej na pawia ze względu
na wachlarzowaty ogon i jak gdyby koronkę na głowie”25, lecz dalej wskazuje, że „Może więc w intencji twórców tych stempli był to istotnie orzeł, który w X–XI w. nie umiał
jeszcze szeroko rozwinąć skrzydeł, ale już pełnił rolę symbolu władzy przejętego z dziedzictwa antyku”26. Za orłem w koronie opowiedział się w sposób zdecydowany Tomasz
P a n f i l27 i ostatnio autor niniejszej pracy28.
Natomiast kategorycznie przeciw uznaniu orła na denarze Chrobrego wystąpił Marek
R u s z c z y c, który pisze: „Nie wiem, jak mogli badacze dojrzeć orła w ptaku na monecie
Bolesława Chrobrego. Przecież to z całą pewnością paw!”29. Takie stwierdzenie prowadziło autora do dalszej konkluzji: „Może Bolesław [Chrobry] chciał uczcić swego dostojnego
gościa [Ottona III] i kazał bić monety z bizantyńskim pawiem, uznając w ten sposób cesarza niemieckiego przyszłym władcą Bizancjum”30. Marek M a k o w s k i poddał w wątpliwość wizerunek ptaka jako orła, w następujących słowach: „Niestety, wyobrażenie ptaka
na monecie Chrobrego tylko przy zupełnym braku krytycyzmu można uznać z całą pewnością za wizerunek orła”31.
Gumowski ostatecznie uznał motyw orła „raczej do koguta tu podobnego”32. Zygmunt
Z a k r z e w s k i początkowo określił monetę Chrobrego jako „denar z kogutkiem”33, następnie opowiedział się za ptakiem z czubem, interpretując go jako koguta34. Zwieńczenie
głowy ptaka, zaznaczone trzema kreskami uznał za jego grzebień35. Podobnie Kiersnowski
we wcześniejszej pracy, przywołując ikonografię monet Sławnikowiców libickich, scha21

Por. przyp. 15.
W. H e n s e l, Szkice wczesnodziejowe — cz. III: 4 — Do rozważań nad początkiem użytkowania orła jako
godła polskiej rodziny panującej, „Slavia Antiqua” XVII: 1970, s. 62–65.
23
Ibidem, s. 65.
24
Ibidem, s. 62.
25
R. K i e r s n o w s k i, Symbol ptaka, [w:] Imagines Potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy
zwierzchniej. Polska X–XV w., pod. red. J. B a n a s z k i e w i c z a, Warszawa 1994, s. 109–110.
26
Ibidem, s. 110.
27
T. P a n f i l, Orzeł na denarze Bolesława Chrobrego — pochodzenie i znaczenie symbolu, „Biuletyn Numizmatyczny” 1999, nr 4 (316); tenże, Orzeł na denarze Bolesława Chrobrego — znak władcy czy symbol władzy,
„Zeszyty Naukowe KUL” XLIII: 2000, nr 1–2 (169–170); tenże, „Orzeł w słońce patrzący” — przyczynek do symboliki polskiego Orła Białego, „Biuletyn Numizmatyczny” 2000, nr 2 (318); tenże, Rara avis, czyli jeszcze
o zwierzętach na monetach, „Biuletyn Numizmatyczny” 2001, nr 3 (323); tenże, Linqua symbolica. O pochodzeniu i znaczeniach najstarszych symboli heraldycznych w Polsce, Lublin 2002, s. 163–200.
28
M. D. K o s s o w s k i, Orzeł ukoronowany na denarze Bolesława Chrobrego z legendą PRINCES POLONIE
— analiza motywu, „Slavia Antiqua” XLVIII: 2007, s. 161–187.
29
M. R u s z c z y c, Opowieść o Orle Białym, Warszawa 1981, s. 15.
30
Ibidem.
31
M. M a k o w s k i, Orzeł Biały najstarsze godło narodu polskiego, Warszawa 1992. s. 9.
32
M. G u m o w s k i, Corpus Nummorum Poloniae, t. I: Monety X i XI w., Kraków 1939, s. 23.
33
Z. Z a k r z e w s k i, Sposoby badań monet średniowiecznych, „Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne” 1927, nr 1–12, s. 49.
34
Tenże, Denar z napisem „Princes Polonie — Vladivoi Dux”, „Wiadomości Archeologiczne” XVI: 1939 (reedycja 1948), s. 371.
35
Tenże, Pierwsza moneta polska, cz. II, „Slavia Antiqua” V: 1956, s. 211 [praca wydrukowana już w 1939 r.
w „Slavia Occidentalis”, lecz została zniszczona w drukarni przez okupanta].

22
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rakteryzował je jako bardzo bliskie „wyobrażeniu naszego ‘koguta’”36. Do terminu tego
później już nie wracał. Andrzej P i w o w a r c z y k przyjął, że wyobrażenie z awersu monety
przypomina koguta lub pawia, zaś zwieńczenie głowy jest wyraźnym grzebieniem ptaka37.
I dalej tak pisze: „Wielu badaczy, szczególnie z końcem XIX i na początku XX w. dopatrywało się w wizerunku ptaka pierwowzoru naszego godła państwowego, orła. Była to
niewątpliwie przesada”38. Bardziej wyważoną opinię przedstawił Tadeusz K a ł k o w s k i
pisząc: „W polu monety zagadka ornitologiczna: ptak — ale jaki? Jedni zwą go kogutem,
drudzy gołębiem, inni wreszcie widzą w nim orła, pierwszego Orła polskiego. Z heraldycznym Orłem piastowskim nie ma on nic wspólnego, ale kto może naprawdę wiedzieć, co
widział w nim jego twórca, gdy rzeźbił stempel menniczy do tej monety”39. Natomiast
w popularnym przewodniku po dziejach rodzimego pieniądza Henryk C y w i ń s k i, na
wszelki wypadek, pominął milczeniem kłopotliwy problem — odnotował legendę przedstawiając zarys jej interpretacji, ale o wizerunku nie wypowiedział ani słowa40.
Za pawiem przez pewien czas opowiadał się Kiersnowski: „Jest dość prawdopodobne,
iż właśnie pawia ma reprezentować ptak wyobrażony na polskich monetach Bolesława
Chrobrego, opatrzony na głowie koronką w postaci kilku wypustek i z wachlarzowato rozłożonym ogonem (...). W każdym razie traktowanie tego ptaka jako pawia wydaje się
znacznie właściwsze od tradycyjnych domysłów, że jest to wyobrażenie orła lub koguta”41.
Borys P a s z k i e w i c z stwierdził, że ptak na monecie Chrobrego „nie przypomina on
w niczym ówczesnych wyobrażeń orła, natomiast wiele go łączy z pawiem”42. Uznał, że
względy ikonograficzne pozwalają oddalić wcześniejsze propozycje określające ptaka jako
orła lub gołębicę Ducha Świętego i dodał, że „paw jest ważnym motywem w chrześcijaństwie wschodnim, na monetach więc Bolesława Chrobrego, wśród których są również
egzemplarze z cyrylicznymi napisami, nie powinien dziwić”43. Zenon P i e c h nie zajął jednoznacznego stanowiska, podkreślając, że w kontekście legendy otokowej powinien zostać przedstawiony „chyba Orzeł”, lecz „wiele cech wskazuje jednak na to, że mógłby to
być nawet paw”44.
Zdecydowanie za pawiem opowiada się obecnie Suchodolski, który uważa wyobrażenie
tego zwierzęcia za sakralne45. Pisze, że przedstawienie „ptak[a] z rozpostartym ogonem
— zrobiło wielką karierę, było bowiem niegdyś uważane za prototyp Orła Białego, a przynajmniej za symbol władzy. W rzeczywistości mamy tu jednak do czynienia z odwzorowaniem pawia, który symbolizował Chrystusa. Jak się przypuszcza, pomysł został
zaczerpnięty z monet czeskich, a zwłaszcza sławnikowskich”46. W kolejnych pracach autor
usiłował obalić tezy Panfila, który jak wiemy opowiedział się za orłem w ujęciu ikonogra-

36

R. K i e r s n o w s k i, Pieniądz kruszcowy, s. 277.
A. P i w o w a r c z y k, PRINCES POLONIE — DUX INCLITUS — REX. Szkic informacyjny, „Biuletyn Numizmatyczny” 1965, nr 3–4, s. 46.
38
Ibidem.
39
T. K a ł k o w s k i, Tysiąc lat monety polskiej, Kraków 1981, s. 40.
40
H. C y w i ń s k i, Dziesięć wieków pieniądza polskiego, Warszawa 1987, s. 8–13.
41
R. K i e r s n o w s k i, Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988, s. 401. Por. także przyp. 25.
42
B. P a s z k i e w i c z, Od symbolu do herbu. Orły polskie na monetach średniowiecznych, [w:] Orzeł Biały:
herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej w dniach 27–28 czerwca 1995 r. na Zamku Królewskim
w Warszawie, pod red. S. K. K u c z y ń s k i e g o, Warszawa 1996, s. 16.
43
Ibidem.
44
Z. P i e c h, Zarys dziejów i symbolika Orła Białego, [w:] Orły nasze. Orzeł Biały w zbiorach Biblioteki
Jagiellońskiej, pod red. M. R o k o s z a, Kraków 1996, s. 10.
45
S. S u c h o d o l s k i, Najdawniejsze monety polskie jako źródło dające poznać dzieje pierwszej monarchii,
[w:] Aetas Media, Aetas Moderne: Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2000, s. 305.
46
Ibidem. Zob. tenże, Die Anfänge der polnischen Münzprägung, [w:] Europas Mitte um 1000. Beiträge
zur Geschichte, Kunst und Archäologie, pod red. A. W i e c z o r e k i H.–M. H i n z, t. 1, Stuttgart 2000, s. 195.
37
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ficznym zaczerpniętym z obserwacji przyrody47. Sprzeciw Suchodolskiego budziło zwłaszcza założenie, że ówcześni twórcy zaczerpnęli wzorce z natury, nie zaś z istniejących
w kulturze gotowych toposów48. Suchodolski przyjął, że artysta zmodyfikował motyw
wskutek ograniczonego pola na denarze, przez co „Ptak przedstawiony na monecie Chrobrego nie musiał więc być bardzo podobny do swojego naturalnego pierwowzoru. Dlatego modne ostatnio porównania z żywymi okazami lub konsultacje z ornitologami są
całkowicie bezcelowe”49. Uznał także, że kropki na piersi ptaka „można pominąć, gdyż —
jak wskazują analogie monet Sławnikowiców — kropki takie powstały w wyniku przyjęcia pewnej konwencji niezależnie od gatunku przedstawionego ptaka”50. Nawiązując do
zwieńczenia głowy ptaka podkreślił, że „W żadnym razie nie może (...) to być korona, która
w tym miejscu pojawia się dopiero 300 lat później”, a więc jest „to albo grzebień koguta,
albo pęk piór pawia”51. Ostatecznie, mając do wyboru koguta albo pawia, opowiedział się
na rzecz pawia, przytaczając ikonografię tego ptaka na wyrobach rzemiosła artystycznego sztuki sasanidzkiej, sasanidzko–arabskiej i arabsko–bizantyńskiej, a także wskazał, że
paw występuje na monetach czeskich Brzetysława I i w dekoracji Drzwi Gnieźnieńskich52.
Tezy swoje podtrzymał w kolejnej pracy53 dodając, że „W żadnym natomiast razie przedstawienie to nie musi być zbieżne z rzeczywistym wyglądem zwierzęcia. Wbrew temu co
piszą niektórzy autorzy, nie naśladowano bowiem natury, lecz obiegowe wzorce. W zależności od potrzeb i okoliczności były one adaptowane, a nawet gruntownie zmieniane,
w wyniku czego powstawały niekiedy wyobrażenia zupełnie odmienne od pierwotnych.
Gdy np. przedstawienie pawia trzeba było wpisać w koło, wówczas jego ogon skracano
albo zwijano do przodu, w stronę głowy. Korpus ptaka był wtedy na ogół bardziej masywny lub wręcz zaokrąglony, a nogi z konieczności krótkie”54. Autor wskazał na trzy cechy
ptaka z denara Chrobrego, które zwracają uwagę — trzy kreski na głowie, interpretowane
jako „koronka” lub wręcz korona albo symbol Trójcy Świętej; rozpostarty wachlarzowato
ogon, z którego widać pięć piór oraz pięć punktów na korpusie ptaka. Biorąc te właściwości pod uwagę ponownie stwierdził, że na monecie „nie wyobrażono ani orła, ani gołębia,
które mają inne cechy rozpoznawcze. W rachubę może wchodzić tylko kogut i paw. Dylemat ten rozstrzygamy zdecydowanie na korzyść pawia. Przemawia za tym kształt „czubka”
na głowie (...). Na monetach lub ich zdjęciach wyraźnie widać, że są to pionowe kreski,
które symbolizują pióra”55. Opinie badaczy, którzy opowiadają się za przedstawieniem orła i z tego stwierdzenia „wyciągają bliżej lub dalej idące wnioski”, Suchodolski podsumował jako „na ogół nieuzasadnione, a w skrajnych przypadkach dochodzące do konstatacji
jawnie anachronicznych (orzeł ukoronowany, Orzeł Biały, symbol władzy suwerennej)”56.
Przekonanie to utrzymuje się właściwie aż do tej pory, o czym świadczy opis zamieszczony w katalogu wystawy przygotowanej przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, trwającej od 10 listopada 2004 do 13 lutego 2005 r., prezentującej znaki — symbole naszej
państwowości. Otwierał ją denar Chrobrego opisany jako „ptak (paw?) z wachlarzowatym
47

Nie cytujemy tu fragmentów z prac Panfila, bowiem opis monety Chrobrego jest w nich na ogół prawidłowy, a wnioski w większości trafne, zgodne z dokonaną obserwacją przedstawienia, mimo że nie zostały
w sposób jednoznaczny i ostateczny udowodnione.
48
S. S u c h o d o l s k i, Czy orzeł polski ma już tysiąc lat? (Uwagi o zwierzyńcu numizmatycznym Tomasza
Panfila), „Biuletyn Numizmatyczny” 2001, nr 1 (321), s. 2.
49
Ibidem, s. 2–3.
50
Ibidem, s. 3.
51
Ibidem.
52
Ibidem, s. 3–7.
53
Tenże, Orzeł czy paw? Jeszcze o denarze Bolesława Chrobrego z napisem PRINCES POLONIE, [w:] Inter
Orientem et Occidentem: studia z dziejów Europy Środkowowschodniej ofiarowane profesorowi Janowi Tyszkiewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej, pod red. T. W a s i l e w s k i e g o, Warszawa 2002,
s. 153–169.
54
Ibidem, s. 156.
55
Ibidem, s. 156–157.
56
Ibidem, s. 156.
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ogonem”57. W najnowszej pracy Suchodolski, o przedstawieniu ptaka z denara Chrobrego,
pisze: „Wyobrażenie jest schematyczne, ale cechy charakterystyczne: czubek na głowie
i rozłożony z tyłu ogon, pozwalają na identyfikację z pawiem”58.
Za gołębiem, a właściwie gołębicą Ducha Świętego opowiedział się Rainer S a c h s,
który uznał, że na monecie Chrobrego „widnieje ptak z charakterystycznymi trzema kulkami nad głową — bez wątpienia w świetle niniejszych wywodów Gołębica Ducha Świętego — a na odwrocie krzyż z kulkami na polach międzyramiennych, bizantyński w swej
genezie znak udzielnego władcy”59.
Natomiast Michał M y ś l i ń s k i po raz pierwszy, w szerokim ujęciu, nawiązał do wzorców awifaunistycznych godła Królestwa Polskiego60.
Tak więc, podczas rocznicowych obchodów 700–lecia istnienia Orła Białego nierozstrzygnięte stanowisko co do formy preheraldycznej orła, a być może pawia, zostało zasygnalizowane przez Stefana Krzysztofa K u c z y ń s k i e g o podczas IX międzynarodowego
kolokwium heraldycznego w Krakowie61. Na kwestię nierozwiązanej interpretacji wizerunku ptaka zwraca uwagę Aleksandra J a w o r s k a, która wskazała na ważność analizy
symboliki z naszej monety, pozwalającej rozpoznać rodzący się „system znaków i symboli władzy wczesnopiastowskiego państwa”62. W jednym z artykułów Piech przypomniał
w skrócie koncepcje kilku autorów odnoszące się do wizerunku z awersu monety, które
podsumował słowami: „Te wykluczające się nawzajem interpretacje świadczą, że mamy do
czynienia z symbolem wieloznacznym, a ubóstwo źródeł pozwala wątpić czy kiedykolwiek uda się nam jednoznacznie rozwiązać tę zagadkę”63.
Kontrowersje w rozpoznaniu naszego przedstawienia plastycznego wpływają na różnorodność interpretacji znaczenia symbolicznego, statusu prawnego i funkcji wyemitowanej monety. Udowodnienie twierdzenia, że na denarze Chrobrego z legendą PRINCES
POLONIE umieszczony został orzeł w koronie może mieć olbrzymie znaczenie w zakresie analizy zdarzeń politycznych tzw. zjazdu Gnieźnieńskiego, kwestii koronacji Chrobrego i wizji Ottona III, co do osoby władcy Polski w kontekście tzw. drugiego renovatio
cesarstwa. Poprawność rozpoznania gatunku ptaka ma kluczowe znaczenie dla badań
nad początkowymi źródłami heraldyki polskiej, a zwłaszcza podstawowego znaku–symbolu ukształtowanego w ujęciu heraldycznym i użytego w roli herbu Królestwa Polskiego
15 sierpnia 1295 r. przez Przemysła II64. Ten niewielki znak ikonograficzny z monety Chrobrego posiada duże znaczenie jako nośnik informacji historyczno–prawnej.
Czy rację ma Suchodolski, który wypowiedział słowa odnośnie obchodzonego jubileuszu 700–lecia Orła Białego, że „na monecie znaleziono to, na co było zapotrzebowanie,
a rola badaczy sprowadzała się głównie do objaśnienia i uzasadnienia tego zjawiska”65? Taka sytuacja mogła mieć miejsce, ale w czasach znacznie wcześniejszych66. Trudno uznać,
aby obecnie część autorów kierowała się emocjami i swoiście rozumianym patriotyzmem
w celu dodania większego splendoru i starożytności naszemu godłu, niż na ogół się przyj57

Znaki Państwa Polskiego. Herb, Barwy, Hymn. Katalog wystawy, Warszawa 2004, kat. 1, s. 75.
S. S u c h o d o l s k i, Ikonografia monet Sobiesława Sławnikowica, „Wiadomości Numizmatyczne”, R. L:
2006, z. 2 (182), s. 134.
59
R. S a c h s, Geneza orła heraldycznego w Europie średniowiecznej, „Slavia Antiqua” XXXI: 1988, s. 206.
60
M. M y ś l i ń s k i, Awifaunistyczny pierwowzór wyobrażenia godła Królestwa Polskiego, [w:] Orzeł Biały:
herb państwa polskiego, s. 7–14.
61
S. K. K u c z y ń s k i, L’Aigle Blanc — 700 ans des armoiries de l’Etat polonais, [w:] L’Aigle et le lion dans
le blason médiéval et moderne: Actes du IXe colloque international d’héraldique Cracovie, 4–8 septembre
1995, pod red. S. K. K u c z y ń s k i e g o, Warszawa 1997, s. 25.
62
A. J a w o r s k a, Orzeł Biały: herb państwa polskiego, Warszawa 2003, s. 33–34.
63
Z. P i e c h, Wokół genezy Orła Białego jako herbu Królestwa Polskiego, [w:] Orzeł Biały — 700 lat herbu,
s. 18.
64
Zob. Orzeł Biały — 700 lat herbu, kat. I 21, ss. 82 i 227; Orzeł Biały: herb państwa polskiego, tamże podstawowa bibliografia.
65
S. S u c h o d o l s k i, Orzeł czy paw?, s. 155.
66
Zob. propagandówkę z okresu PRL–u: M. i A. S z y p o w s c y, Znak ziemi naszej, Warszawa 1980, s. 11 i 18.
58
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muje. Prace takie dalekie byłyby wówczas od uznania ich za zawierające rzeczową argumentację naukową. Rzeczywistości nie ma potrzeby zniekształcać, aby udowodnić fakt
istnienia w roku tysięcznym orła, który ma na głowie koronę. Orła, jaki nie jest jeszcze oddany w ujęciu heraldycznym, ale, od którego to znaku można uznać ciągłość własnej tradycji, aż do momentu, kiedy pojawia się forma oddająca zapis kompozycji w postaci reguł
rodzącej się heraldyki. Suchodolski nie mylił się, gdy wskazał na konieczność obserwacji
tego, co jest na monecie, nie zaś, co na niej być powinno, aby w opisie „wyróżnić cechy
szczególne, określające w myśl ówczesnych reguł gatunek ptaka”67. Uwaga ta nie znalazła
jednak zastosowania przez wskazującego to słuszne założenie.
Przez cały wiek XX i pierwsze lata obecnego stulecia żaden z autorów nie przeprowadził szczegółowej i wyczerpującej analizy ikonograficznej wizerunku ptaka z denara Chrobrego. Początkowo, jak widzimy w powyżej przedstawionym zarysie problematyki badań,
wielu z nich nie odnosiło się w ogóle do opisu, a wyobrażenie poddawane było komentarzowi opartemu na prostolinijnych skojarzeniach z naturą. Nieco później starano się wskazywać cechy szczególne, które miały przemawiać za konkretnym gatunkiem ptaka. Jednak
nie zauważono, że pewne cechy mogą być ku temu niewystarczające i nie dostrzeżono, że
brak innych powinien wykluczyć daną atrybucję. Przeważająca grupa autorów pomijała
drobne elementy plastyczne, jak kropki, czy poziomą kreskę między głową a tułowiem
ptaka. Zapewne były wówczas, a przez niektórych badaczy do tej pory, traktowane jako
motywy dekoracyjne. W istocie elementy te są kluczowe w analizie i interpretacji przedstawienia, rozwiązania zagadki budzącej przez 160 lat naukowe emocje.
Opis ikonograficzny monety nie może pomijać najmniejszego szczegółu, czy to przez
nieuwagę, czy też gdyby miał on okazać się niewygodny w sytuacji interpretacyjnej. Najważniejsza jest obserwacja, będąca punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy motywu. Istotnym aspektem jest też odróżnienie dwóch odmian stempla opisywanego denara,
które określane są mianem wersji poprawnej i zbarbaryzowanej68. W naszym pojęciu właściwszym terminem będzie wersja pierwotna i naśladowcza.
Opis ikonograficznego wyobrażenia z awersu monety wybitej stemplem pierwotnym69,
od cech ogólnych do szczegółów, przedstawia się następująco (il. 1):
Obrys korpusu ptaka, przedstawionego z prawej strony, wyznacza elipsoidalna linia
konturowa. Przebiega ona, w sposób ciągły, począwszy od nasady ogona do zwieńczenia
głowy, gdzie jej ciąg przerwany jest przez jedną, prostopadłą kreskę. Dalej linia obrysu pochyla się do ostro zakończonego dzioba. Tu łączy się z linią obrysu części dolnej, poprowadzonej między dziobem a prawą łapą. Przy niej niewielki odstęp (widoczny nie na
wszystkich egzemplarzach) i krótka kreska przedłużająca ten obrys do nasady ogona. Obrys zamyka, delikatnie wykonana, bardzo cienka, wertykalna kreska. Ogon rozłożony wa67

S. S u c h o d o l s k i, Orzeł czy paw?, s. 156.
Za takim wyodrębnieniem opowiedział się Z. Z a k r z e w s k i, Pierwsza moneta, s. 211–214; R. K i e r s n o w s k i, Pieniądz kruszcowy, s. 274; i S. S u c h o d o l s k i, Moneta polska, s. 110; tenże, Początki mennictwa,
s. 107. Odmienny pogląd wyrażał M. G u m o w s k i, widząc cztery odmiany stempla, tenże, Corpus Nummorum, s. 22. Na podstawie przeprowadzonej kwerendy dostępnych denarów Chrobrego z legendą PRINCES
POLONIE można stwierdzić, że monety te wyszły spod co najmniej trzech różniących się stempli i być może
Gumowski miał rację wyodrębniając cztery odmiany, co wymaga osobnych studiów w tym zakresie.
69
W badaniu wyobrażenia wykorzystano egzemplarze denara ze zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (dalej: zb. MNK), nr inw.: MNK–VII–P–769 (Nr Czp. 4811), VII–P–770,
VII–P–771, VII–P–772 (Zb. Zakrzewskiego), VII–P–773 (Zb. Zakrzewskiego) i VII–P–774 (Zb. Zakrzewskiego), konfrontując je z ilustracją egzemplarza ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie, nr inw. ZKW.
N. 4628, zamieszczoną w katalogu wystawy Orzeł Biały — 700 lat herbu, s. 77, bowiem kierownik Gabinetu
Numizmatycznego Zamku, Marta Męclewska, odmówiła autorowi zapoznania się z autopsji z zabytkiem,
a dyrekcja tej instytucji, w osobie z–cy dyrektora Andrzeja Derelkowskiego, uniemożliwiła mu własnoręczne
wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu, utrudniając proces twórczy nad całością przedmiotowych
badań, które przeprowadzone zostały w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie nie czyniono żadnych
trudności w wykonaniu stosownych analiz zabytków i ich własnoręcznego sfotografowania, za co dyrekcji
i pracownikom tej placówki składam uprzejme podziękowanie.
68
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chlarzowato w postaci pięciu prostych kresek w układzie promienistym, zakończonych
kropkami. Lewy staw skokowy ptaka stanowi linia wyprowadzona z obrysu konturowego, skierowana ku dołowi i nieznacznie pochylona do przodu. Jest ona krótsza w stosunku
do sąsiedniej linii i w połowie długości załamana ku przodowi. Prawą łapę wyznacza druga linia, wyprowadzona z obrysu konturowego, znacznie dłuższa od sąsiedniej, lekko skośna w tył, rozwidlona ostro zakończonymi kreskami. Pole wewnętrzne korpusu ptaka
wypełnione od góry: pojedynczą kropką, horyzontalnie ułożoną kreską (z odchodzącą od
niej rysą ku dołowi), sześcioma niesymetrycznie rozmieszczonymi kropkami. Na głowie
cztery, pochylone naprzeciwlegle, ostro zakończone kreski (jedna z nich wykonana prawie punktowo).
Natomiast na awersie monety wybitej stemplem naśladowczym70, który opierał się na
wcześniejszym pierwowzorze, obserwujemy następujące, główne różnice (il. 2):
Obrys konturowy ptaka na wysklepieniu jego głowy przebiega linią ciągłą, która nie jest
całkowicie przerwana w celu wprowadzenia w nią jednej z kresek zwieńczenia głowy.
Zwieńczenie to składa się z trzech kresek wyprowadzonych ponad obrysem głowy, z tym,
że środkowa wchodzi w obrzeże zewnętrzne obrysu, gdy skrajne są od niego oddzielone
niewielką przerwą. Nogi ptaka oddane zostały w postaci trzech skierowanych ku dołowi
kresek, z których tylko jedna jest rozwidlona trójdzielnie. Kropki wypełniające pole korpusu zostały zredukowane do czterech i jednego przecinka, oraz jednej przedstawiającej
oko. Kreska między głową a korpusem ptaka znacznie skrócona i pocieniona (na jednym
z typów stempla naśladowczego).

1. Centralny fragment awersu
denara Chrobrego Princes Polonie
wybitego stemplem pierwotnym

2. Centralny fragment awersu
denara Chrobrego Princes Polonie
wybitego stemplem naśladowczym

Są to stałe elementy składowe wizerunku ptaka, które winien dostrzec każdy badacz
ikonografii tego przedstawienia, bez względu, w jakiej formie przedstawiłby opis. Nieste70
Badaniu poddany został zbiór monet z Gabinetu Monet i Medali Muzeum Narodowego w Warszawie, z których najlepiej zachowane egzemplarze oznaczone są nr inw.: MNW 4644 NPO i 4643 NPO, a także nieco gorzej
zachowane denary ze zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi, oznaczone nr inw.: MAEŁ N–A 2856 (ze skarbu z Wilczego Dołu, pow. Sieradz) i MAEŁ N–A 6639
(ze skarbu w Oleśnicy, woj. łódzkie). Analizowane były wybrane denary z Muzeum Narodowego w Krakowie o nr inw.: MNK–VII–P–786 (dar Wittyga), VII–P–779 i VII–P–784 (Zb. Zakrzewskiego). Panu Mateuszowi
Woźniakowi, st. asystentowi w Gabinecie Numizmatycznym MNK uprzejmie dziękuję za udostępnienie obiektów do badań.
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ty, większość autorów ignorowała stan rzeczywisty. Ci zaś, którzy starali się opisać przedstawienie, pomijali niektóre elementy, jak np. poziomą kreskę na wysokości szyi71 lub
błędnie ją interpretowali72.
W dalszych rozważaniach będziemy opierali się na egzemplarzu monety wybitej stemplem pierwotnym, ponieważ okazy wychodzące spod tego stempla spełniały założenie
dysponenta projektu, gdy zaś naśladowcze odzwierciedlały wtórnie zaistniałą rzeczywistość. Niemniej jednak pewna cecha z emisji naśladowczej jest na tyle znacząca, że zostanie poddana analizie, o czym poniżej.
Postaramy się teraz odtworzyć proces twórczy wykonawcy tego stempla. Mając do dyspozycji tłok, wyryć w nim musiał zamówione przedstawienie, które niewątpliwie rozpoczął od wykonania dwóch koncentrycznych okręgów. Nie wnikając w kwestię
pierwszeństwa wykonania legendy otokowej, czy też ptaka, skupimy się na przedstawieniu ikonograficznym. Rzeźbiąc stempel w reliefie lustrzanym rozpoczął pracę od obrysu,
zapewne od wysklepienia głowy ptaka kierując się ku dołowi, w stronę dzioba. Następnie
poprowadził obrys części górnej w stronę ogona. W dalszej kolejności zamknął linię obrysu części dolnej korpusu ptaka rozpoczynając rycie na wysokości szyi ku dziobowi, gdzie
dwie linie zachodzą na siebie, a następnie z tego samego punktu wyjścia zrealizował obrys
w stronę ogona. Gdyby nawet kolejność tych czynności była odwrotna, bądź też gdyby rycie rozpoczął od dzioba, czy nawet od ogona, w każdym z tych wypadków intencjonalnie
przerwał linię na zwieńczeniu głowy, aby po pewnym odstępie kontynuować ją w dalszej
części — ku nasadzie ogona, czy też do zakończenia dzioba. Jest to szczegół bardzo charak-

3. Fragment denara Chrobrego
wybitego stemplem pierwotnym
— na głowie cztery kreski

4. Fragment denara Chrobrego
wybitego stemplem naśladowczym
— na głowie trzy kreski

terystyczny, który nie mógł być spowodowany trudnością techniczną zamknięcia półkolistej linii, bowiem sytuacja taka nie powtarza się ani przy wklęśnięciu nasady dzioba, ani
też na wysklepieniu spodu piersi ptaka. W obu tych wypadkach linia ma charakter jednorodny, mimo że miejscami osiąga różną głębokość reliefu, spowodowaną silniejszym lub
słabszym dociśnięciem rylca. Zakładając teoretycznie, że wystąpiła w tym miejscu jakaś
trudność, to przecież nie widzimy na zwieńczeniu głowy linii uzupełniającej połączenie,
w postaci nałożonego rowku na już istniejący, ani zbiegających się linii, jak na zakończeniu dzioba. Odmiennie przy wykonaniu łap ptaka — twórca musiał tu również oderwać rylec od rzeźbionej płaszczyzny w miejscu rozwidlających się linii, a jednak nie ma między
nimi odstępu. Uznać należy, że przerwa w części górnej nie mogła być przypadkowa. Została wykonana intencjonalnie. W przerwę tę, na zwieńczeniu głowy, wprowadzona została tylko jedna kreska. Pozostałe wyprowadzone są zza zewnętrznej strony konturu (il. 3).
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S. S u c h o d o l s k i, Moneta polska, s. 174.
T. P a n f i l, Orzeł na denarze, (1999) s. 20; tenże, Orzeł na denarze, (2000), s. 28. Kreska na szyi ptaka to według autora górna krawędź skrzydła.
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Szczegół ten próbował odtworzyć kopista wykonując stempel naśladowczy. Linia wysklepiająca głowę ptaka nosi od strony zewnętrznej niewielkie wklęśnięcie, z którego wyprowadzona jest środkowa kreska. Skrajne kreski nie dotykają linii wyznaczającej zarys
głowy ptaka. Świadczy to o znaczeniu, jaki ten detal miał dla wykonawcy. Pominął on jedną z czterech kresek zwieńczenia głowy, tę najmniejszą, najmniej widoczną73, jednak środkową starał się jak najwierniej dostosować do wyjściowego wzorca (il. 4).
Kolejnym etapem pracy rytownika było wykonanie promieniście rozłożonego ogona,
który zakończył kropkami zamykającymi jego skraj. Delikatnie wykonaną linią wertykalną
zamknął obrys przy nasadzie ogona. Ostatnią czynnością było niewątpliwie wypełnienie
pola w obrębie konturów korpusu ptaka. W pierwszej kolejności zostało wykonane oko
lub kreska pozioma, oddzielająca głowę od tułowia. Jako ostatnie rozmieszczonych zostało
sześć kropek na piersi ptaka.
Ugruntowana tradycja tamtych czasów nakazywała wybijanie denarów o określonej
wielkości. Nie mogło być tu znaczących różnic, które zwiększyłyby pole powierzchni dla
uczytelnienia przedstawienia. Legenda otokowa była równie ważna, a może ważniejsza
niż wizerunek centralny na monetach przenoszących treści nie tylko ikonograficzne.
Świadczy o tym, na naszym denarze, dość szerokie pole między dwoma koncentrycznymi okręgami, dzięki czemu napis otokowy jest wyrazisty i czytelny. Można przyjąć, że
w tym wypadku miał on kluczowe znaczenie dla dysponenta zamówienia, większe niż
przedstawienie centralne, bądź równorzędne z wyobrażeniem ikonograficznym. Projektant nie ścieśnił pola między okręgami, a tym samym nie uzyskał większej przestrzeni na
wykonanie symbolu graficznego (il. 5).

5. Awers denara Princes Polonie
w wersji pierwotnej (zb. MNK, fot. M. D. Kossowski)

Nie wiemy, czy wykonawca otrzymał dyspozycję ustną i był jednocześnie projektantem
monety, czy też odebrał szkic wykonany na pergaminie. Jeżeli miała miejsce druga opcja
wydarzenia, to nie wydaje się, aby projekt został odzwierciedlony w identycznej formie na
73

Należy tu szczególnie wskazać, że na jednym z typów odmiany naśladowczej, widoczny jest minimalny punkt w miejscu, gdzie winna znajdować się najmniejsza kreska z denara odmiany pierwotnej, co świadczy,
że twórca tego typu stempla naśladowczego dostrzegł czwartą kreskę na zwieńczeniu głowy ptaka i starał się
także ją skopiować: por. egz. w zbiorach MNK, nr inw.: VII–P–786.
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monecie. Z racjonalnego punktu widzenia można stwierdzić, że powinien zostać rozrysowany w wielokrotnym powiększeniu, przewyższającym późniejszą wielkość stempla —
szczegóły ptaka powinny być dokładniejsze, uwidocznione staranniej. Gdyby jednak dyspozycja została podana ustnie, to i tak, w obu wypadkach, kluczową rolę w ostatecznym
efekcie zamówienia odegrał rytownik. Na nim ciążyła konieczność wykazania cech, które
miały identyfikować zamówione przedstawienie. Musiał zaznaczyć cechy charakterystyczne, zrozumiałe i czytelne dla ówczesnych odbiorców, którzy byli nieporównanie lepszymi
obserwatorami przyrody, w dodatku potrafiącymi interpretować dostrzeżone zjawiska,
niż my obecnie. Przeciętny użytkownik pieniądza nie miał wówczas powszechnego dostępu do ikonografii wyrażonej przez symbole. Doskonale jednak rozpoznawał przyrodę i potrafił kojarzyć oglądane przedstawienia z otaczającym go światem.
W obu wersjach monety, pierwotnej i naśladowczej, różnice w poziomie wykonania są
tak znaczne, że nawet laik nie uznałby ich za wykonane tą samą ręką. Potwierdza to jeden
z elementów, nie mający znaczenia ikonograficznego, w postaci rysy odchodzącej od
horyzontalnej kreski przy podstawie szyi, który też został powtórzony w wersji naśladowczej. Dowodzi to, że wersję pierwotną powierzono osobie, która uprzednio miała styczność z podobnymi zamówieniami. Wersję zaś naśladowczą wykonała inna osoba, którą
dysponent zamówienia zobligował do oddania wszystkich szczegółów z wersji pierwotnej
monety.
Problem ograniczonej przestrzeni, przed którym stanął autor stempla, wymusił zastosowanie czterech różnych konfiguracji obrazu przestrzennego w jednym ujęciu sumarycznym oraz skrótowych symboli pojęciowych.
Dotychczas przyjmowano, że ptak przedstawiony został z profilu. Mamy tu jednak do
czynienia z kompozycją skrótu perspektywicznego w dwóch ujęciach skośnych, a także
profilu oraz rzutu poziomego. W ujęciu z tzw. żabiej perspektywy, od prawego profilu,
wykonane zostało zwieńczenie głowy. W rzucie skośnym od góry, w ujęciu ¾ w prawo
— nogi wraz z centralną częścią korpusu (spód tułowia). W prawym profilu oddana została
tylko głowa. Natomiast w rzucie poziomym wachlarzowato rozłożony ogon.
Spośród dwunastu kropek, tylko jedna nie budziła nigdy wątpliwości, ta która przedstawia oko. Pozostałe, jak też kreski wieńczące głowę, oraz kreska pozioma oddzielająca ją od
tułowia, interpretowane były wieloznacznie, co dawało autorom argument przemawiający
na rzecz różnych ptaków. Elementy te, za wyłączeniem zwieńczenia głowy, są skrótowym,
graficznym odróżnieniem barwnej tonacji upierzenia, typowej właściwie tylko dla dwóch
gatunków orła — orła przedniego (Aquila chrysaetos) i bielika (Haliaeetus albicilla).
Szczególnie istotna jest kreska pozioma, w intencji twórcy podkreślająca wyjątkową cechę tych orłów, wyróżniającą ich od innych ptaków drapieżnych oraz pomniejszych gatunków orłów. Tylko te dwa gatunki orła, zwłaszcza bielik, mają jaśniejszą głowoszyję od
tułowia. Kreska pozioma spełnia rolę granicy na styku dwóch odmiennych barw upierzenia ptaka. Posiada funkcję rozpoznawczą. Tę samą funkcję spełniają kropki na zakończeniu
sterówek ogona. Mają obrazować kontrastową pręgę zakończenia ogona orła, szczególnie
dobrze widoczną podczas lotu ptaka.
Oba motywy nie są jednostkowe w polskiej numizmatyce. Około 140 lat później na denarze Władysława II Wygnańca (1138–1146) pojawia się, nie budzący żadnych wątpliwości, polujący orzeł, który chwyta w szpony uciekającego zająca74, bądź też zapewne osła
w innej wersji odmiany stempla tego władcy75. Cechą łączącą oba przedstawienia jest
odróżnienie barwne, przez kropkowanie, ciemniejszego upierzenia tułowia orła od jaś74

S. S u c h o d o l s k i, Wędrówki rzeczy i idei w świetle źródeł numizmatycznych — przykład monet Władysława II (1138–1146), [w:] Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu: spotkania bytomskie V, pod red. S. M o ź d z i o c h a, Wrocław 2004, s. 26. Zob. też ilustracje we wcześniejszych pracach: tenże, Mennictwo polskie XI
i XII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973, tabl. XVIII, 2; T. K a ł k o w s k i, op. cit., s. 57, il. 35 b.
75
M. in. wśród zespołu 1099 denarów — skarbu odkrytego w lipcu 2006 r. w Łośniu, dzielnicy Dąbrowy Górniczej, znajdują się egzemplarze, na których uciekające przed orłem zwierzę bardziej przypomina osła niż zająca,
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niejszej głowy ptaka, gdy zając oraz osioł — zwierzęta jednobarwne — oddane zostały
w sposób jednolity. Wśród kilkunastu znanych odmian stempla tego denara zauważalne
jest dwurzędowe kropkowanie szyi i tułowia orła wraz z krawędzią natarcia skrzydła76,
bądź wyłącznie szyi i tułowia, z pominięciem skrzydeł77. Znany jest też przykład użycia zamiast kropek, zakrzywionych kreseczek, przypominających kształtem przecinki78. O celowości przedstawienia i istocie symbolicznej tego elementu świadczy jedna z odmian
stempla tej monety, na której orzeł ma gładką głowoszyję, lecz u jej nasady wykonane zostały cztery kropki79. Kolejne denary z orłem, jako już samodzielnym signum monetarnym,
pojawiają się za Bolesława IV Kędzierzawego (1146–1173). Na zakończeniu sterówek ogona znajdują się ponownie kropeczki80. Cętkowanie upierzenia orła w postaci punktowych
kreseczek i wgłębnych przecinków utrzymuje się przez setki lat, zwłaszcza na wyrobach
rzemiosła artystycznego, a nawet na przedmiotach mających walor prawny, np. na Szczerbcu, mieczu koronacyjnym królów polskich81. Widoczne jest to zarówno na owalnym medalionie z wizerunkiem orła z okładziny jelca, jak też na tarczce z herbem Królestwa
Polskiego, przeniesionej z zaginionej pochwy na zastawę głowni. Wszędzie tam, gdzie
ograniczona powierzchnia wymuszała używanie form schematycznych, stosowano konieczne uproszczenia, bez względu na okres historyczny. Treści należało wówczas dostosować do formy w takim zakresie, aby były one czytelne i zrozumiałe mimo koniecznej
miniaturyzacji.
Szczególną cechą rozpoznawczą orła przedniego jest wachlarzowaty ogon, zakończony
szeroką, czarną pręgą, wyjątkowo dobrze widoczną w locie82. Pręga ta wyróżnia się zwłaszcza u młodych osobników, kontrastując z jasną nasadą ogona. U starszych osobników
pręga jest też widoczna, a jedynie nasada ogona ma odcień szary. Głowoszyja jest jaśniejsza
od spodu, który jest cętkowany. Natomiast bielik, największy nasz ptak drapieżny, ma
szczególnie jasne upierzenie głowoszyi, kontrastujące z ciemną barwą piór złożonych
skrzydeł83. Ogon ma rozłożysty, zakończony klinowato, cały biały (stare ptaki) lub biały tylko po brzegach (młode orły), które spód mają także cętkowany84. Orzeł przedni był rozpowszechniony niegdyś na niżu całej Polski. Stare orły pozostawały przez cały rok w tej
zob. pierwszą informację na ten temat w: „National Geographic — Polska” nr 10 (85), październik 2006, il. na
ss. 4 i 47.
76
Analizie porównawczej poddany został zespół kilkudziesięciu monet, znajdujący się w kolekcji Gabinetu Monet i Medali Muzeum Narodowego w Warszawie, za przykład których wymienić należy egz. o nr inw.: 8393
NPO i 119578 MN. Panu Andrzejowi Romanowskiemu, asystentowi Działu Monet Polskich GMiM MNW,
uprzejmie dziękuję za przygotowanie i udostępnienie kolekcji do badań. W skarbie bisierowskim odmianę tę
reprezentują denary o nr inw.: MAEŁ N–A 11068, 10773 i zwłaszcza bardzo dobrze zachowany denar pod poz.
10947; zob. także J. P i n i ń s k i, Monety z tzw. skarbu bisierowskiego w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi: seria numizmatyczna i konserwatorska 2/1982”, Warszawa–Łódź 1984, s. 41–46. Serdeczne podziękowanie za udostępnienie wybranych monet do badań oraz życzliwość w przyjęciu w Muzeum składam st. kustoszom Działu Numizmatycznego MAiE w Łodzi Pani Ewie Hanc–Maik i Panu Mariuszowi Mielczarkowi.
77
MNW, nr inw. 119374 NPO. MAEŁ N–A 11201.
78
MNW, nr inw. 119368 NPO.
79
MNW, nr inw. 2410 NPO: dobrze czytelne są trzy kropki, podczas gdy czwarta, usytuowana u nasady skrzydła, uległa znacznemu starciu; kropki są też widoczne na krawędzi natarcia skrzydła; pozostała część ptaka,
a więc szyja w okolicy głowy i tułów przy ogonie, są zupełnie gładkie, przy czym cecha ta nie jest spowodowana starciem powierzchni monety.
80
K. S t r o n c z y ń s k i, Pieniądze Piastów, tabl. II, w.; tabl. X, 31 a, b. Zob. także egz. w zb. MNK, nr inw.
VII–P–2518.
81
Jeżeli miecz jest XVII–wieczną kopią oryginału gotyckiego, to wiernie oddaje szczegóły typowe dla jego
XIII–wiecznej dekoracji, skoro do tej pory nie można jednoznacznie opowiedzieć się za jego proweniencją
(Kraków czy Nieśwież), zob. Imagines Potestatis: Insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie
Niemieckim: Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku 8 czerwca — 30 września 2007 roku, pod
red. J. T r u p i n d y, Malbork 2007, s. 192.
82
J. S o k o ł o w s k i, Ptaki Polski — atlas, Warszawa 1988, s. 102, tabl. 48.
83
Ibidem, s. 108, tabl. 51.
84
Ibidem.
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samej okolicy, w której punktem centralnym było gniazdo85; młode zaś do piątego roku życia nie gnieżdżą się i wędrują niemal po całym świecie86. Stare bieliki zimują w pobliżu
rewiru lęgowego, gdy zaś młode podejmują w jesieni i zimie mniejsze lub większe wędrówki87. Z tych cech osobniczych trudno byłoby wyprowadzać wniosek, że w naszym
przedstawieniu ikonograficznym mamy do czynienia z młodym orłem w znaczeniu symbolicznym. Jednak z całą pewnością nie wchodzi w rachubę żaden inny ptak drapieżny.
Przemawia za tym jeszcze jedna cecha z przedstawienia monetarnego — masywny dziób
ptaka. Inne drapieżniki, jak orlik grubodzioby (Aquila clanga) i orlik krzykliwy (Aquila
pomarina) nie mają takich cech, jak pręga na ogonie oraz odróżniającego się upierzenia
głowoszyi od tułowia. Orzeł włochaty (Hieraaetus pennatus) — odmiana ciemna i jasna
— mają odmienną barwę upierzenia głowoszyi w stosunku do wierzchu skrzydeł (odmiana ciemna) oraz spodu (odmiana jasna), ale są pozbawione wyrazistej pręgi na ogonie
i w żadnym wypadku nie przypominają tym elementem orła przedniego i bielika.
Rybołów (Pandion haliaetus) ma wprawdzie pręgę na ogonie, ale jego głowoszyja jest
w ubarwieniu spodu ciała. Inne drapieżniki, jak krótkoszpony, trzmielojady, kanie, sokoły,
kobuzy, drzemliki, kobczyki, jastrzębie i błotniaki mają albo inny wykrój ogona, albo jednolite upierzenie barwne spodu i szyi, wreszcie krótkie dzioby. Zbliżone cechy wykazuje
jedynie myszołów włochaty (Buteo lagopus). Ma ciemną pręgę na rozłożonym wachlarzowato ogonie, jaśniejszą głowoszyję w stosunku do upierzenia wierzchu skrzydeł i cętkowane upierzenie spodu. Dziób jednak nie jest tak masywny jak u orła przedniego i bielika,
a podczas lotu głowoszyja nie różni się od upierzenia spodu. Stąd, w odniesieniu do cech
osobniczych ptaków drapieżnych, wyprowadzamy wniosek, że wyobrażenie ikonograficzne awersu denara Bolesława Chrobrego przedstawia orła przedniego bądź bielika88. Są to
dwa największe gatunki orłów, które ówcześnie zapewne były odróżniane89, ale mogły być
symbolicznie odbierane paralelnie i równoprawnie90.
Podkreślmy raz jeszcze cechy orła oddane przez twórcę monety, które wyróżniają go
spośród innych gatunków ptaków drapieżnych — duży dziób, zaznaczenie odrębności barwy głowoszyi od reszty ciała, którego spód jest cętkowany i wyrazista pręga na wachlarzowatym ogonie.
W przedstawieniu monetarnym nie zostały ukazane skrzydła, a staw skokowy jest nieopierzony. Nie należy z tego powodu wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Jakikolwiek
układ skrzydeł — w formie złożonej, bądź rozpostartej pojedynczo lub obustronnie, wprowadziłby chaos w kompozycji, która zostałaby pozbawiona czytelności detali. Wyrazistość
przedstawienia autor osiągnął minimalizacją formy i skrótową stylizacją, tak, aby zawarte
na małym polu powierzchni krążka cechy, wynikające z obserwacji, stały się komunikatywnym wyróżnieniem ptaka. Rozłożony wachlarzowato ogon ze schematycznie zazna85

Nadal istnieją rozbieżności w interpretacji etymologii nazwy pierwszej stolicy Polski — wyjaśnienia znaczenia i związku apelatywu gniazdo z nazwą; por. prasł.: gnězdünú (: gnězdo), staropol.: gnieździen (: gniazdo),
zob.: Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. R y m u t a, Kraków 1999, t. III,
s. 193, hasło: Gniezno. Nazwa miejscowości wywodząca się od gniazda staje się co raz precyzyjniej udokumentowana, por. artykuł J. N a l e p y, Gnieździeń i Gniezno — nazwy najstarszej stolicy Polski: deliberacje, „Slavia
Antiqua” XLVI: 2005, s. 63–92.
86
J. S o k o ł o w s k i, op. cit., s. 102.
87
Ibidem, s. 108.
88
Pierwszą próbę rozpoznania sylwetki heraldycznego Orła Białego na podstawie charakterystycznych cech
diagnostycznych ptaków drapieżnych podjął M y ś l i ń s k i — por. przyp. 60.
89
Według Arystotelesa, Zoologia, VI 563 a, VIII 592 b, IX 618 b, starożytni znali kilka odmian orła, wśród nich
wyróżniane były m.in. orły zwyczajne, orzeł czarny, nadmorski haliaetos oraz orzeł morski, zwany po grecku
fªnh, nazywany przez Pliniusza ossifragor, którego utożsamia się z orłem białym.
90
Tenże, op. cit., przypisuje odmienne cechy poszczególnym gatunkom orła, jednak ogólnie wskazuje, że orzeł
nie wychodzi na polowania do miejsc, które otaczają jego gniazdo, lecz do miejsc daleko od niego odległych
(Zoologia, 619 a). Lata wysoko, by ogarnąć wzrokiem przestrzeń bardzo rozległą — dla tej przyczyny ludzie mówią, że orzeł jest jedynym ptakiem boskim (619 b). Dzieła Arystotelesa ocalały, a średniowieczne skryptoria powielały je rozpowszechniając starożytną symbolikę tego ptaka.
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czoną pręgą, widziany od spodu, tak jakby ptak znajdował się w locie, zastępuje skrzydła,
których przedstawienie nie odgrywałoby takiej roli w odróżnieniu gatunkowym, jaką
spełnia ogon. Podobną rolę spełnia horyzontalna kreska odróżniająca barwę głowoszyi
największych orłów od ich mniejszych kuzynów. Z faktu nieopierzonych stawów skokowych nie należy opowiadać się na korzyść bielika, bowiem dodanie kilku kresek czy
kropek w ich miejscu byłoby zbędnym nadmiarem szczegółów, znacznie pogarszającym
czytelność obrazu.
Wszystkie wskazane cechy diagnostyczne orła nie zostały zaobserwowane wyłącznie
przez Polan, czy szerzej Słowian Zachodnich. Doskonale były znane od czasów antycznych
i eksponowane w sztuce. Na przestrzeni wieków trwa odnotowywana cecha odmienności
barwnej upierzenia i wyróżnienia wielkości piór, a także podkreślenia granicy między
ubarwieniem głowoszyi i spodu, stosownie do zaobserwowanej rzeczywistości. Szczególną cechą odróżniającą orła od innych ptaków, zwłaszcza w sytuacji, gdy przedstawienia ikonograficzne były zminiaturyzowane, co mogło prowadzić do trudności w rozpoznaniu gatunków, był kształt ogona ptaka znajdującego się w locie. U orła jest on z reguły rozłożony
wachlarzowato, o krawędzi zakończenia sterówek będącej wycinkiem okręgu91, gdy u gołębia jest bardziej wydłużony, ma kształt zbliżony do trójkąta i bez ciemnej pręgi w poprzek
ogona92.
Już w greckim malarstwie wazowym pojawia się barwna pręga na ogonie orła. Posiada
ją orzeł oddany w locie nurkowym, a więc atakujący, widziany od spodu, który został wyobrażony na tarczy trzymanej przez Hektora, namalowanej na kraterze chalkidyjskim93. Także na czarnofigurowej amforze chalkidyjskiej z Rhegion w południowej Italii (kolonii
greckiej z Chalkis) z ok. 540 r. p.n.e., w scenie przedstawiającej Odyseusza zabijającego
trackiego żołnierza, zawieszona obok tarcza bohatera homerowego eposu, przedstawia
szybującego orła, widzianego od spodu, z charakterystyczną pręgą na ogonie i smugami
na pokrywach podskrzydłowych94 — gatunkowymi cechami orła przedniego. Z tego samego okresu pochodzi czarnofigurowa amfora, na której tarcza hoplity greckiego nosi wizerunek lecącego orła widzianego skośnie od spodu, na wachlarzowatym ogonie którego
znajduje się ciemna pręga, a upierzenie tułowia jest kropkowane95. Różnica w upierzeniu
głowoszyi (zaznaczonej podłużnymi przecinkami) od spodu i krawędzi natarcia skrzydeł
(zaznaczonych kropkowaniem) orła widzianego podczas lotu poziomego jest już widoczna na srebrnej monecie z końca VI w. p.n.e. polis Kroton, położonej w południowej Italii
nad M. Śródziemnym96. Jest to jedno z wcześniejszych przedstawień monetarnych lecącego orła, gdy jeszcze nie zostały wypracowane zasady typowe dla późniejszej stylizacji preheraldycznej. Podobnie jak w wypadku przedstawienia orła na denarze Chrobrego, tu
także autor stempla zastosował kompilację ujęcia skośnego, profilu i rzutu poziomego
w jednym obrazie sumarycznym. Głowa przedstawiona została z profilu, rozłożone symetrycznie skrzydła i ogon w rzucie poziomym — widziane od dołu, spód ptaka z jedną łapą
w ujęciu skośnym z prawego boku.
91

Szczegół ten odnotowują także monety, za przykład których może służyć brązowy as miasta Olbii
z 2 poł. V w. p.n.e., zob.: Skarby znad Morza Czarnego. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie
marzec–czerwiec 2006, Kraków 2006, s. 180: kat. III, 35.
92
Angers, Musée Princé MTC 1003; zob. w: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae [dalej: LIMC],
Zürich und München 1981–1994, Düsseldorf 1997, t. III/1, s. 400, t. III/2: Diomedes I, 18: gołąb w locie wyobrażony na tarczy Hektora przedstawionego w zbroi hoplity w scenie pojedynku z Diomedesem na czarnofigurowej amforze attyckiej z 540–520 r. p.n.e.
93
Würzburg, Martin v. Wagner Museum, L 160; zob. w: LIMC I/1, s. 512; I/2: Alexandros 68.
94
J. W a l s h, D. G r i b b o n, The J. Paul Getty Museum and Its Collections, Los Angeles 1997, s. 141; The J. Paul
Getty Museum. Handbook of the Antiquities Collection, Los Angeles 2002, s. 58: druga tarcza z orłem na przeciwległej stronie amfory (strona A).
95
Oxford, Ashm. Mus. 1965.131 (wcześniej w Spencer–Churchill Coll.), zob. w: LIMC VII/1, s. 976, VII/2: Kyknos I, 75.
96
Megale Hellas: Storia e civiltà della Magna Grecia, [w:] Antica Madre collana di studi sull’Italia antica,
pod red. G. P. C a r r a t e l l i, Milano 1983, s. 132, il. 55.
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Oddzielenie pojedynczą linią głowy od tułowia orła przedstawionego w locie od spodu,
którego ogon akcentuje barwna pręga, było stosowane już ok. 570–560 r. p.n.e., co prezentują dwa lakońskie kylixy czarnofigurowe z wyobrażeniem tego ptaka lecącego w stronę
tronującego Zeusa97. Bóg greckiego Olimpu został określony bezbłędnie, więc nie może
być wątpliwości, że przedstawienie ptaka mogłoby nie odnosić się do orła. Znane są monety macedońsko–greckie z wyobrażeniem orła, którego odmienne upierzenie głowoszyi
i spodu zostało zaakcentowane nie tylko różnym sposobem opracowania powierzchni, ale
także wyraziście podkreślone na styku krawędzi piór szyi i torsu. Na drachmie Amphipolis (?) z końca IV w. p.n.e., stojący w prawym profilu orzeł, ze złożonymi skrzydłami i odwróconą w tył głową, ma wyraźnie zaznaczoną podstawę głowoszyi, której pióra
wykonane liniowo kontrastują w stosunku do punktowo–kropkowanego spodu ptaka98.
Podobnie orzeł na drachmie elidzkiej (Elis — Olimpia) z 2 poł. III w. p.n e. przedstawiony
w trakcie polowania, ma głowoszyję odróżnioną od kropkowanego spodu, ogon zaś rozłożony wachlarzowato, mimo, że ptak ukazany został w profilu99. Brązowy posąg orła w postawie stojącej z okresu rzymskiego, pochodzący z Azji Mniejszej, ma wyraźnie zaznaczoną
krawędź odmiennego upierzenia głowoszyi od spodu (torsu)100. Identyczną cechę przy
nasadzie szyi powtarza orzeł w postawie hieratycznej, wykonany w płaskorzeźbie o głębokim reliefie na kamiennej niszy wapiennej z Palmyry z I stulecia n.e.101. Wreszcie w tej samej epoce, z której pochodzi denar Chrobrego, tj. na przełomie X i XI w., wykonana
została złota fibula, emaliowana i wysadzana rubinami, z orłem w ujęciu heraldycznym (!),
gdzie głowa jest wyraźnie odróżniona od tułowia, a obrzeże rozłożonego ogona podkreślone jednolitą, ciemną emalią102. Szyja tego orła, na styku z jednolitym tułowiem, oddzielona została linią ze złotej granulacji i dodatkowo barwną emalią wypełniającą podłużne
pole ponad filigranem. W podobny sposób przedstawione zostały dwa orły unoszące Aleksandra Wielkiego na haftowanej tkaninie jedwabnej z X w.103. Jaśniejsza głowoszyja oddzielona jest od ciemniejszego tułowia szeroką, liniową wstęgą, wypełnioną stylizowanym
ornamentem. Tułów orła podzielony w skośną szachownicę z wpisanymi w jej pola palmetami, trawestującymi cętkowany spód ptaka. Inna tkanina jedwabna z końca X w. prezentuje orły obok siebie w układzie rzędowym i wielopoziomowym, poddane stylizacji
heraldycznej, widziane od przodu z symetrycznie rozłożonymi skrzydłami i głową zwróconą w lewą stronę104. Podstawę szyi tych orłów oddziela od tułowia wąska wstęga, a sama
szyja została inaczej opracowana plastycznie niż spód ptaka. Kolejna tkanina jedwabna
z X w., zapewne wschodnioperska, prezentuje medaliony z orłami w kurtuazji preheraldycznej — pochylonymi ku sobie. Ich głowoszyję oddziela od tułowia ozdobny motyw złożony z dwulinii, między którymi rząd perełek105.
97

Taranto, Museum Nazionale I. G.4988 (z ok. 570 r. p.n.e.) oraz Paris, Louvre E 688 (z ok. 560 r. p.n.e.), zob.
w: LIMC VIII/1, s. 321, VIII/2: Zeus 43 i 45.
98
F. R. K ü n k e r, Münzkunst der antiken Welt: Katalog zur 94. Auktion 27.–28. September 2004, Osnabrück
2004, s. 95, poz. 672.
99
Ibidem, s. 119, poz. 877.
100
Wys. 104,2 cm, szer. 78,7 cm, ok. 100–300 r., zob.: The J. Paul Getty Museum, s. 188.
101
Muzeum w Palmyrze 6850 (B1906), zob. w: LIMC, I/1, s. 300; I/2: Aglibol 10.
102
Mainz, Mittelrheinisches Landesmuseum, inw. nr O.1518, wym.: 9,6 x 9,2 cm, zob. w: H. F i l l i t z, Das Mittelalter I [w:] Propyläen Kunstgeschichte, t. 5, Frankfurt am Main–Berlin–Wien 1985, s. 162–163, kat. 100: datowana na ostatnią tercję X w. Zob. także Europas Mitte um 1000, [t. 3]: Katalog, s. 516, il. 25.01.24 (nr inw.
O.1793): datowana na schyłek X lub pierwszą tercję XI w.
103
Würzburg, Mainfränkisches Museum, inw. nr. H 5604; warsztat niemiecki, wym.: wys. 57,2 cm, dł. 101,2 cm;
zob. w: Otto der Grosse: Magdeburg und Europa, t. II: Katalog, ed. M. P u h l e, Mainz am Rhein, 2001, kat. IV.65,
s. 280–281.
104
Auxerre, kościół Saint–Eusèbe, tkanina bizantyńska o wym.: 160 x 120 cm, zob.: W. F. V o l b a c h, J. L a f o n t a i n e – D o s o g n e, Byzanz und der Christliche Osten, [w:] Propyläen Kunstgeschichte, t. 3, s. 193–194,
il. XIX.
105
Hildesheim, Dom–Museum, nr inw. D 1997–4, tkanina o wym.: 92¸94 x 111¸112 cm, medaliony Æ11 cm,
zob. w: Otto der Grosse, t. II: kat. VI.55, s. 480–482, il. s. 481.
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Przykłady te, obserwowane w sztuce przez ponad tysiąc pięćset lat, pojawiając się na
różnych wyrobach materialnych i na znacznej przestrzeni kulturowej, świadczą o podkreślaniu cech osobniczych orła obserwowanych w naturze bez względu na okres historyczny i szerokość geograficzną. Wypracowane we wczesnej starożytności formy stały się
następnie, przez wiele pokoleń, ogólnie stosowaną ekspresją przedstawienia artystycznego, co szczególnie widoczne jest w greckim, a więc także i południowo–italskim, malarstwie wazowym. Te naturalistyczne środki wyrazu, u schyłku antyku i we wczesnym
średniowieczu, uległy stylizacji. Jednak konwencja ta nie brała się znikąd, a wynikała z obserwacji natury.
Ponieważ wielu autorów nadal widzi w naszym przedstawieniu monetarnym wizerunek nie orła, lecz pawia, koguta lub gołębia, odniesiemy się obecnie do tych koncepcji.
Za przedstawieniem pawia, w sposób najbardziej zdecydowany opowiada się nadal Suchodolski. Autor jest nie tylko największym orędownikiem tego przedstawienia, ale też
jednym z nielicznych, którzy próbowali opisać wyobrażenie ikonograficzne z monety.
Pierwszy opis autora odnoszący się do pierwotnie wybitego denara Chrobrego przedstawia się następująco: „Ptak zwrócony w prawo z rozpostartym ogonem o 5 piórach, 2 nogi
o rozczapirzonych palcach, na głowie 3 pióra, na piersiach 6 punktów, częściowo połączonych pęknięciami”106, gdy zaś moneta wybita stemplem naśladowczym opisana została:
„Ptak zwrócony w prawo j. w., ale rysunek zbarbaryzowany — ptak ma 3 nogi i 4 kropki na
piersiach”107. W ostatnio opublikowanej pracy opis nie ulega istotnym zmianom108. Suchodolski, opowiadając się za pawiem, zwraca uwagę, że ptak ten „sporadycznie pojawia się
również na monetach”, z których najbliższe w sensie geograficznym i chronologicznym uznaje wyobrażenia z denarów czeskich Bolesława II (972–999) i Brzetysława I
(1037–1055)109. Badacz uważa, że inspiracją dla naszego denara mogły być też denary Sobiesława Sławnikowica, na których korpus ptaka, we wszystkich wypadkach, pokryty jest
punktowymi kropkami110. Autor jednak zastrzegł, że „Na tych ostatnich nie rozpoznano
wprawdzie pawia, lecz gołębia, orła, czy nawet pelikana”111. W następnej pracy uznał, że
twórca polskiego stempla nie naśladował monet sławnikowskich, lecz raczej uległ inspiracji ich wyobrażeń112. Przyjęcie tezy o czeskiej proweniencji motywu prowadziło do wniosku przypisującego autorstwo monety Chrobrego arcybiskupowi gnieźnieńskiemu
Radzimowi–Gaudentemu, przyrodniemu bratu św. Wojciecha113 lub Benedyktowi z Benewentu, opatowi klasztoru benedyktynów, jednemu z Pięciu Braci Męczenników, bądź któremuś z kolejnych opatów — Tuniemu, czy Antoniemu114.
Zwierzęta z denarów czeskich Bolesława II pozbawione są cech werystycznych. Poddane zostały daleko idącej schematyzacji. Denar Brzetysława I wybity został wiele lat po
zgonie Chrobrego, więc nie miał wpływu na scenę z naszej monety. Na denarach Sławnikowiców widziano prawie każdego ptaka oprócz pawia, lecz naszym zdaniem zdecydowana większość z nich (może nawet wszystkie?) przedstawia orła w różnych ujęciach
kompozycyjnych. Charakterystyczny szeroki tors, krótki ogon i odwrócona głowa oraz
szpony w układzie opartym na linii łuku, a nawet cała postać wpisana w koło, są cechami
typowymi dla dekoracji rzeźbiarskich sztuki wizygockiej oraz stylu lombardzkiego, a sam
wizerunek ptaka przejęty z ikonografii rzymskiej. Co zaś dotyczy autorstwa monety Chrobrego — nie można przypisać jej wykonania komukolwiek nie dysponując danymi zawarty106

S. S u c h o d o l s k i, Moneta Polska, s. 174.
Ibidem.
108
Por. przyp. 55.
109
Tenże, Czy Orzeł polski, s. 4.
110
Ibidem, s. 5.
111
Ibidem.
112
Tenże, Orzeł czy paw?, s. 160.
113
W ślad za podobną opinią Kiersnowskiego, Pieniądz kruszcowy, s. 278.
114
S. S u c h o d o l s k i, Czy Orzeł polski, s. 6; tenże, Orzeł czy paw?, s. 164–165. W poczet potencjalnych twórców monety dołączony został Bruno z Kwerfurtu.
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mi w źródłach. Żadne przekazy historyczne nie przynoszą nam takich informacji. Osoba
Radzimiego–Gaudentego jest zupełnie nieprawdopodobna z tej racji, że nie cieszył się on
względami Bolesława Chrobrego. Zapewne pozostawał z nim w głębokim konflikcie, do
tego stopnia, że król kazał pochować się w katedrze poznańskiej, a nie gnieźnieńskiej115.
Rozważanie, czy byłby to Benedykt z Benewentu, czy inny mnich, stanowi wyłącznie domniemanie, więc nie powinno być podnoszone.
Aby ostatecznie oddalić, błędną naszym zdaniem, hipotezę opowiadającą się na korzyść
pawia, przywołamy paralelną sytuację, w której artysta miał za zadanie przedstawienie pawia na ograniczonej powierzchni, przez co zmuszony został do uwzględnienia jedynie
niezbędnych cech tego zwierzęcia, będących jego cechami gatunkowymi. Chcąc unaocznić trudność wykonania małych rozmiarów postaci pawia, który nosiłby chociaż jedną
podstawową cechę gatunkową, najbardziej rozpoznawalną wśród innych gatunków ptaków, a zwłaszcza odróżniającą go od orła, za którą uznać należy jego ogon, z tzw. „pawimi
oczami”, odwołamy się do przedstawienia tego ptaka na mozaice z czasów antycznych. Należy przypomnieć, że pawie są w sztuce rzymskiej pospolitym motywem, zwłaszcza na
mozaikach. Ich częste eksponowanie wiązało się przede wszystkim ze znaczeniem symbolicznym. Paw był symbolem najwyższego luksusu. Ptaki te przedstawiane były w różnych
ujęciach — od przodu, skośnie i z profilu. Dominowały w ich przedstawieniach takie cechy
anatomiczne, jak wysmukła szyja, wydatny ogon — podniesiony w pełnym rozłożeniu lub
opuszczony ku dołowi, ale zawsze z charakterystycznymi „pawimi oczami”116 oraz czub na
głowie, zwyczajowo pochylony ku tyłowi. Jeśli paw stanowił motyw pojedynczej kompozycji, był oddany przestrzennie z zaznaczeniem całej, bogatej palety barw upierzenia,
nawet jeżeli nie miał czuba na głowie117. Gdy zaś artysta musiał wykonać kompozycję zminiaturyzowaną, dwubarwną, w której wykorzystywał duże tesery, nie był w stanie wykazać wszystkich cech gatunkowych. Skupił się więc na podstawowej — „pawich oczach” na
ogonie. Zaznaczył je schematycznie, pojedynczymi, ciemniejszymi teserami, rozmieszczając je, w liczbie sześciu, na całej jaśniejszej powierzchni ogona118. Mimo schematyzmu
przedstawienia, rozpoznanie ptaka, nawet po dwóch tysiącach lat, nie sprawia żadnej
trudności119.
Mając powyższe na względzie i przy teoretycznym założeniu, że rytownik stempla do
monety Chrobrego otrzymał zlecenie przedstawienia pawia a nie orła, należy uznać, że
w sytuacji gdy miał już wykonany obrys całego ptaka, nawet z identycznie rozłożonym
ogonem, pięciu kropek nie wykonałby na skraju sterówek, tylko rozłożyłby je nierównomiernie na całej jego powierzchni. Przesądza to jednoznacznie za wyeliminowaniem pawia, jako ptaka znajdującego się na denarze Chrobrego. Przytoczony analogiczny przykład
sposobu realizacji motywu dzieli od naszego przedstawienia około tysiąca lat. Jednak
twórcy obu dzieł zmierzyli się z podobną trudnością — dysponując skromnymi środkami
wyrazu byli zmuszeni nadać wizerunkowi ptaka cechy rozpoznawcze, na tyle indywidualne, aby ówczesny odbiorca nie miał trudności identyfikacyjnych. Obaj autorzy wykonali to
bezbłędnie.
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J. S t r z e l c z y k, Apostołowie Europy, Warszawa 1997, s. 204.
Por. fresk wykonany w III stylu pompejańskim z wizerunkiem pawia: Pompei, Casa di P. Cornelio Tegete;
House of Orchard, insula Occidentalis, villa of Oplontis, inw. 8760, il. w: S. De C a r o, The National Archaeological Museum of Naples, Napoli 2001, s. 172.
117
D. M i c h a e l i d e s, Cypriot Mosaics, Nicosia 1992, s. 25–26: repr. mozaiki z pawiem w Domu Dionizosa
w Nea Paphos na Cyprze o wym.: 5,37 x 4,50 m.
118
Pompei, casa di P. Paquius Proculus, mozaika w atrium podzielona na panele z wizerunkami 44 ptaków,
in situ, pow. podłogi: 9,55 x 7,35 m; pow. paneli z ptakami: 30 x 30 cm (±1 cm); wielkość tesery ok. 0,5¸1 cm,
104 tesery / 10 cm2, zob. w: A. T a m m i s t o, Birds in Mosaics. A Study on the Representation of Birds in Hellenistic and Romano–Campanian Tessellated Mosaics to the Early Augustan Age, „Acta Instituti Romani Finlandiae” XVIII, Rome 1997, s. 400, fig. SP5, 47.
119
Ibidem, s. 404: „Peacock (Pavo cristatus): Habitus with the characteristic tail with six black tesserae as its
„eyes” identify the species”.
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W czasach bliższych naszemu przedstawieniu, bo już we wczesnym średniowieczu, „pawie oczy” na ogonie są tak charakterystyczną cechą tego ptaka, że odnotowywano je stosując określoną konwencję w zależności od układu przedstawienia. Nie pojawiły się jednak
nigdy w poprzek pawiego ogona, w tym także na jego skraju. W wypadku złożonego ogona wypełniały całą jego przestrzeń, jak na reliefowym detalu z frontowej płyciny siedziska
tronu Maksymiana, biskupa Rawenny, wykonanego ok. 545–550 r.120, bądź zaznaczane
były liniowo, w układzie gałązkowym, w „jodełkę”, jak na longobardzkiej marmurowej
płaskorzeźbie z północnej Italii z 3 ćwierci (?) VIII stulecia121. Inna reliefowa płyta longobardzka przedstawia dwa antytetyczne pawie pijące z „Kielicha życia”122. Ogony tych ptaków prezentują tylko trzy i pół „pawich oczu” ułożonych w jednej linii horyzontalnej,
przeprowadzonej środkiem ogona. Czub zaś na głowie oddany został w postaci trzech kresek pochylonych do tyłu. Podobnie na wypukłym reliefie pawia z IX — X w., gdzie ptak ma
dość masywny korpus, a zwisający ku dołowi ogon posiada kształt „bobrowaty”, to jedenaście „pawich oczu” rozciąga się liniowo, przez środek, na całej jego długości, a nie wokół
obrzeża123. Nawet, jeżeli ograniczone pole powierzchni wymuszało zastosowanie formy
dostosowanej do granic kompozycji, jak w wypadku marmurowej płaskorzeźby dwóch
pawi z X stulecia, których podwinięte do góry ogony podyktowane zostały względami
układu ptaka wpisanego w pole rombu, pięć „pawich oczu” — w przedstawieniu pawia
w prawym profilu, i sześć w profilu lewym, parzystego ptaka — rozmieszczono niesymetrycznie na całej powierzchni ogona124. Przykład ten unaocznia trwanie konwencjonalnego przedstawienia mimo skrótowości pola rombu rozciągniętego wertykalnie. Znane jest
też wyobrażenie orła oraz pawia ukazanych obok siebie, gdzie ogon pawia nie nosi szczególnych cech rozpoznawczych, ale zdecydowanie ma inny układ od ogona orła — wydłużony i zawinięty ku górze, jak to widzimy na karcie pergaminowej Sacramentarium
Gelasianum z ok. połowy VIII w.125 Z budowli architektonicznych, na których pojawił się
paw obok orła, wymienić należy kościół Santa Maria opactwa benedyktynów w Pomposa
koło Ferrary. W lico muru narteksu wmurowano prostokątny relief z pawiem, którego
cztery podwójne „pawie oczy” na ogonie ułożone są w liniowo–horyzontalnym dwuszeregu. Poniżej niego przebiega fryz, z wkomponowanym reliefowym medalionem z orłem,
którego głowa oddzieloną została poprzecznymi liniami od cętkowanego spodu ptaka126.
Dwa pawie, zwrócone głowami ku sobie, z karty pergaminowej z trzeciej ćwierci X w.127,
z opuszczonymi ogonami, wypełnionymi niesymetrycznie „pawimi oczami”, mają czuby
na głowie zakończone także „pawimi oczami”. Jest to charakterystyczna cecha, której nie
można porównać ze zwieńczeniem głowy ptaka z denara Chrobrego. Dowodzą tego pra120

Ravenna, Museo Arcivescovile. Dawniej uważano, że tron powstał w miejscowej pracowni. Obecnie przeważa pogląd, że został zmontowany na miejscu z elementów pochodzących z różnych warsztatów, lub sprowadzony w całości z Konstantynopola. Kość słoniowa 150 x 60,5 cm, zob.: W. F. V o l b a c h, J. L a f o n t a i n e – D o s o g n e, op. cit., s. 199; I Bizantini in Italia, [w:] Antica Madre, Milano 1982, s. 174. R. F. C a m p a n a t i, La chaire d’ivoire de Maximien. L’év˜que en majesté, [w:] Art FMR: VIe—Xe siècles, t. I, pod red.
F. M. R i c c i, Milano 1991, s. 65–86.
121
Brescia, Museo Civico Cristiano, wys.: 0,73 m, zob.: H. F i l l i t z, op. cit., s. 157, kat. 79 a; Magistra Barbaris:
I Barbari in Italia, [w:] Antica Madre, Milano 1984, s. 271, il. 178.
122
Pavia, Musei Civici, nr. inw. B.57, marmur, wym.: 65,5 x 176,5 cm, I poł. VIII w., zob. w: Kunst und Kultur
der Karolingerzeit: Karl der Grosse und Papst Leo III. in Paderborn, t. 1: Katalog der Ausstellung: Paderborn
1999, ed.: Ch. S t i e g e m a n n, M. W e m h o f f, Mainz am Rhein 1999, s. 82–83; Magistra Barbaris, s. 270,
il. 167.
123
Stambuł, Muzeum Archeologiczne, zob.: G. D u b y, L’Europe au Moyen Âge. Art Roman, Art Gothique, Paris
1990, s. 89, il. 149.
124
Neapol, Oratorio di S. Aspreno (Palazzo della Borsa), zob. w: I Bizantini in Italia, s. 256, il. 143.
125
Watykan, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Cod. Reg. lat. 316, fol. 132 r.; zob. w: H. F i l l i t z, op. cit., s. 134–
–135, il. 13 b; Kunst und Kultur der Karolingerzeit, t. 2: kat. XI.2, s. 784, il. s. 783.
126
Lico muru zdobione wmurowanymi szkliwionymi misami ceramicznymi i reliefową dekoracją: kamień,
cegła, marmur, terakota; I poł. XI w. , zob. w: G. F o s s i, Sztuka romańska i gotycka, Warszawa 2006, s. 9.
127
Grzegorz Wielki, Moralia in Job, Trier, Stadtbibliothek, Hs. 2209/2328 gr. 2°, t. 1, fol. 1 r: pergamin, wym.:
46,5 x 36,5 cm, farby kryjące, zob. w: Otto der Grosse, kat. IV.73, s. 293.
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wie wszystkie przedstawienia pawia od czasów antycznych po wiek X, zarówno w wyobrażeniach werystycznych tego ptaka, jak też w wypadku daleko posuniętej stylizacji.
Przykładem tej ostatniej są złote aplikacje z III–IV w. dwóch pawich głów, zwróconych ku
sobie, których kasetonowe pola wypełnione zostały czerwonym szkłem i granatami128.
Czub pawia zakończony jest tu kulkami wypełnionymi masą szklaną. Pawie zaś na złotych
aplikacjach z tarcz longobardzkich, poddane stylizacji, mają czub na głowie w formie wydłużonego, odwróconego trapezu lub trójkąta o rozszerzonej nad głową podstawie129.
W podobnej konwencji utrzymane są czuby pawi rytych w płaskorzeźbie, gdzie trzy linie
wyprowadzone z jednego punktu, tworzą trójkąt równoboczny, lecz zwieńczone są okręgami — „pawimi oczami”130. Cecha ta widoczna jest jeszcze prawie dwa stulecia po wybiciu denarów Chrobrego — na fragmencie bordiury Drzwi Gnieźnieńskich, w scenie pawia
skubiącego kiść winogron.
Ptak z denara Bolesława Chrobrego nie prezentuje żadnej cechy pawia, która byłaby stosowana w sztuce antycznej i średniowiecznej. W tej ostatniej także jego wymowa symboliczna nie była pozytywna. Paw był uważany za ptaka najbardziej próżnego spośród istot
skrzydlatych131.
Wreszcie kropek na zwieńczeniu kresek ogona nie można uznać wyłącznie za motyw
dekoracyjny, podkreślający zakończenie prostych linii, ponieważ w ten sposób nie zostały
zakończone kreski ponad głową ptaka, a powinny, zwłaszcza gdyby przedstawiony miał to
być paw, a nie kogut.
Zwolenników koguta, widzących tego ptaka w naszym przedstawieniu monetarnym,
chyba obecnie już nie ma. Wypada jednak zdecydowanie zanegować tą dawną teorię, gdyż
jak do tej pory nie przedstawiono rzeczowych argumentów za jej odrzuceniem.
Gdyby miał to być kogut, nie byłoby związku, aby umieszczać na zakończeniu ogona wyróżnienia w postaci kropek. Nie byłoby też potrzeby, aby przerywać obrys głowy ptaka
w celu wprowadzenia w tę przerwę jednej kreski. Grzebień koguta, podobnie jak czub pawia, znajdują się na zwieńczeniu wysklepienia głowy tych ptaków. Wreszcie, tylko jedną
dodatkową kropką, wykonaną poniżej dziobu, twórca mógł wyraźnie go określić, oddając
tym szczegółem cechę, jaką posiada każdy kogut — korale. Cechę tę każdorazowo podkreślano od czasów antycznych. Na czarnofigurowej amforze attyckiej z ok. 550 r. p.n.e. widnieje kogut w lewym profilu z grzebieniem i obfitymi koralami na tarczy trzymanej przez
Atenę132. Wyraźnie zaakcentowane korale są nawet wówczas, gdy głowę koguta nie przyozdabia grzebień, co widzimy na tarczy Hektora w scenie walki z Ajaksem na kolejnej amforze attyckiej133. Na monetach występuje ta sama cecha. Kogut w prawym lub lewym
profilu z grzebieniem i koralami pojawia się licznie na monetach kolonii greckiej Himera na półn.–zach. wybrzeżu Sycylii. Jedna z archaicznych drachm tej polis przedstawia rzadkie wyobrażenie obustronne — koguta z koralami i grzebieniem z jednej
strony i kurę, oczywiście bez tych atrybutów, z przeciwnej strony monety134. Także w odległym królestwie greko–baktryjskim, pod koniec IV w. p.n.e., jego władca Sopfytes
(ok. 325–300 r. p.n.e.) wybija drachmy, na których werystycznie prezentuje się kogut sto-
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M. C. R o s s, Catalogue of the Byzantine and early mediaeval antiquities in the Dumbarton Oaks Collection, vol. 2: Jewelry, enamels, and art of the migration period, Washington, D. C., 2005, s. 115–116, pl. G,
nr 164.
129
Lucca, Museo Nazionale di Villa Guinigi, zob. w: Magistra Barbaritas, s. 245, il. 121.
130
Por. przyp. 121.
131
S. K o b i e l u s, Fizjologi i Aviarium. Średniowieczne traktaty o symbolice zwierząt, Kraków–Tyniec 2005,
s. 23. Symbolikę pawia omawia tenże, Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji: Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002, s. 250–253.
132
Chicago, Institut of Art. 1978.114: MidwesternColl. no. 31, zob. w: LIMC V/I, s. 22, V/2: Herakles 1831.
133
LIMC I/1, s. 320, I/2: Aias I, 46.
134
Siracuza, Museo Archeologico, zob. w: Sikanie: Storia e civiltà della Sicilia greca, [w:] Antica Madre.., Milano 1985, s. 96, il. 57.
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jący w prawo z nieodłącznymi koralami i grzebieniem135. W przedstawieniu tego ptaka nie
zmienia się nic po kolejnych 900 — latach. Nadal pozostaje charakterystyczny grzebień, korale oraz pióra ogona wzniesione w części środkowej i opadające po bokach, co wiernie
oddaje tkanina perska z VI/VII w. z przedstawieniem kogutów w tondach136. Głowa tych
ptaków otoczona jest szczególnym atrybutem królewskim — nimbem. Tkanina ta wykonana została przez artystów perskich, czynnych w Konstantynopolu w okresie post–sasanidzkim137. Miniatura z 781–783 r. z Godescalc–Evangelistar, nazwana „Fontanną życia”,
na tej samej karcie pokazuje obok siebie koguta, pawia oraz przepiórkę, bażanta i kaczkę138. Każdy z tych ptaków jest doskonale rozpoznawalny, dzięki cechom gatunkowym. Kogut ma grzebień opadający ku tyłowi głowy, paw zaś czub zakończony „pawimi oczami”.
Tak więc i te elementy nie znajdują odbicia na bolesławowym denarze. Wreszcie, co najważniejsze, ptak ten nie miałby żadnego związku symbolicznego139 z kontekstem historycznym i pozostałą treścią monety — zarówno legendą otokową, jak też przeciwległym
emblemem krzyża, które to treści należy rozpatrywać łącznie, bowiem powtórzenie legendy na rewersie nie jest przypadkowe140.
Nie tylko w symbolikę przedstawienia monetarnego, ale także w niektóre cechy diagnostyczne naszego wizerunku, najpełniej wpisywałaby się, obok orła, jedynie gołębica Ducha Świętego. Za tą teorią opowiada się Sachs141. Gdyby nie charakterystyczny szczegół
w postaci zwieńczenia głowy ptaka, to pewne elementy, w jakimś stopniu, można byłoby
uznać za przejaw horror vacui autora stempla. Tak można byłoby potraktować kropki wypełniające pole wewnętrzne obrysu ptaka, ale już nie horyzontalną kreskę poniżej jego
głowy, ani tym bardziej zakończenie ogona. Sachs błędnie zdiagnozował zwieńczenie głowy ptaka, więc nie widzimy potrzeby dowodzenia, że nie jest to ani nimb, ani promienie
nimbu, które w sztuce antycznej były cechą charakterystyczną postaci feniksa142. W sztuce
średniowiecznej przedstawiano gołębia także w odniesieniu do biblijnej opowieści o arce
Noego. Znane jest takie przedstawienie na miniaturze z „Komentarza Beatusa z Liébany do
Apokalipsy św. Jana”, z X w.143, w którym pewne cechy ikonografii gołębia, w postaci linii
oddzielających głowę i ogon od tułowia oraz półkoli z kropkami na piersi, przypominają
wyobrażenia orłów. Ogon jednak różni się znacznie od ogona orłów; w dziobie zaś gołąb
niesie gałązkę, co zawsze przedstawiano w tego typu wyobrażeniach. Na tej samej miniaturze, we wnętrzu arki, przedstawiony został także kogut z nieodłącznymi koralami i grze135

Freeman & Sear, Mail Bid Sale # 13, 25 August 2006, Los Angeles 2006, s. 51, poz. 272.
Watykan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Museo Sacro, inw. nr 1244, zob. w: I Bizantini in Italia.., s. 396,
il. 348; Kunst und Kultur.., s. 655–657.
137
I Bizantini in Italia.., s. 424.
138
Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. nouv. acq. lat. 1203, fol. 3 v., zob. w: Encyclopedia of World Art,
New York, Toronto, London 1960: Carolingian Period, pl. 55; H. F i l l i t z, op. cit., s. 135; The Dictionary of Art,
ed. J. T u r n e r, t. 12, New York 1996, s. 837–838; Histoire de l’Art, pod red. A. C h â t e l e t i B. P. G r o s l i e r,
Paris 1991, s. 262–263.
139
Interpretację symboliki koguta omawia S. K o b i e l u s, Bestiarium chrześcijańskie, s. 137–143.
140
W przyszłości autor przedstawi w szerszym zakresie symbolikę denara Chrobrego, nie ograniczając jej wyłącznie do wyobrażenia orła z głównej strony monety.
141
Por. przyp. 59.
142
Feniks przedstawiany był jak czapla, struś, bocian, żuraw, czasem podobny do pawia, w zależności od umiejętności i skojarzeń twórcy, ale zawsze ze złożonymi skrzydłami. Promienie nad głową ptaka albo mieściły się
w nimbie, albo wychodziły poza jego pole, rzadziej z obrzeża zewnętrznego. Ułożone były w wiązki świetlne,
bądź stanowiły symetrycznie rozłożone pojedyncze promienie na wysklepieniu głowy. Znany jest przykład
późnoantycznej monety rzymskiej, gdzie feniks ze złożonymi skrzydłami i promieniami nad głową siedzi, jak
orzeł Jowisza, na globusie trzymanym przez cesarza w prawej ręce, który lewą wspiera o labarum, zob.
w: LIMC VIII/1, s. 989 oraz VIII/2: Phoinix III 2, 4, 5, 6, 7, 10; zob. także The Roman Imperial Coinage (RIC),
VIII: The Family of Constantine I A. D. 337–364, London 1981, s. 323, poz. 97, il. pl. 14.
143
Valladolid (Kastylia–León), Biblioteca Universitaria, Commentario al Apocalipsis de Beato de Liébana,
fol. 109: Arca Noe, Monasterio de Santo Toribio de Liébana, zob.: L. V. d e P a r g a I g l e s i a s, U. E c o, Beatus
de Liébana. Apocalypse now, [w:] Art FMR: VIe–Xe siècles, s. 17–46, il. na s. 23. Art FMR: Encyclopédie Chronologie, t. 1, pod red. F. M. R i c c i, Milano 1991, s. 228.
136

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

Ukoronowany orzeł Chrobrego z denarów emisji roku tysięcznego...

23

bieniem oraz zwierzęta legendarne — sfinks, gryf i smok, zaczerpnięte z bestiariów
średniowiecznych144. Zwierzęta te nie przypominają orła z denara Chrobrego.
Ponieważ wykazaliśmy, że żadne elementy ikonograficzne z przedstawienia monetarnego nie są zbędne, lecz spełniają funkcję identyfikacyjną, która na przestrzeni wieków —
od okresu archaicznego starożytności, przez klasyczny, hellenistyczny, rzymski, po pełne
średniowiecze, wyróżniała opisane powyżej gatunki ptaków, raz jeszcze, jednoznacznie
opowiadamy się za przedstawieniem orła na denarze Bolesława Chrobrego, a nie jakiegokolwiek innego ptaka.
Do omówienia pozostał ostatni szczegół, zapewne najważniejszy na naszym wizerunku.
Są nim kreski na głowie orła, ale nie w liczbie trzech, jak przyjmowano dotychczas, lecz
czterech145. Należy zwrócić uwagę, że rozkładają się one symetrycznie, z lekkim skłonem
na zewnętrzną stronę głowy. Zakończenia mają krótko ścięte, ostre. Dwie z nich — przednia i tylna — wykonane zostały na poziomie górnej linii wyznaczającej zwieńczenie głowy.
Ale prawa kreska środkowa przerywa linię obrysu i wchodzi w pole głowy. Lewa zaś, wykonana prawie punktowo, ledwie się zza niej wyłania. Obie są także pochylone na zewnątrz w stosunku do siebie. Mamy tu wyraźnie oddany efekt perspektywy, świadczący,
że te cztery kreski nie są umieszczone w jednej linii na głowie ptaka, lecz stanowią przeciwległe zwieńczenie okręgu. Nie są to żadne pióra, czy grzebień na głowie koguta, ani
tym bardziej czub pawia. Jest to wyobrażenie ukoronowanej głowy orła. Ukoronowanej
nie diademem książęcym, lecz insygnium w typie czterorożnej corona radiata146.
Wczesnośredniowieczne korony, będące rozwinięciem cesarskich diademów późnoantycznych, miały początkowo na obręczy cztery rogi, co związane było z ówczesną symboliką liczb, bowiem świat oznaczała cyfra cztery147. Według tej zasady świat zbudowany jest
z czterech żywiołów — ziemi, powietrza, ognia i wody; rozciąga się na cztery strony; w powietrzu wieją cztery wiatry; cztery pory roku porządkują bieg czasu na ziemi, a cztery okresy (dzieciństwo, młodość, dojrzałość i starość) zamykają życie ludzkie. Czterej
ewangeliści opisują w swych księgach istotę dzieła Stwórcy i objaśniają plan odkupienia
dokonujący się przez Jego Syna — Chrystusa–Zbawiciela. Cztery stworzenia apokaliptyczne towarzyszą Panu, wskazując na żywioły, symbolizujące czterech ewangelistów, przepełnionych Słowem Bożym. Ten pomysł graficznego wykreślenia modelu dzieła
stworzenia w formie alegorycznej, wywodzi się z czasów karolińskich. Karol Wielki nosi
koronę o szerokiej obręczy zwieńczonej czterema narożnymi fleuronami. Widoczne jest
to na miniaturze ze Złotego Kodeksu z St. Emmeram, z ok. 870 r.148 oraz na brązowym posążku konnym władcy, pochodzącym z tego samego czasu z Metzu, obecnie znajdującym
się w Luwrze149. Szczególnie istotny, w tym wypadku, jest fakt dysponowania rzeźbą. Głowa cesarza w ujęciu przestrzennym powstała za jego życia, stąd przedstawienie korony
jest wiarygodne. Korony władców sportretowanych w iluminowanych kodeksach są czterorożne, z tym, że jeden róg jest zazwyczaj przesłonięty przez głowę wyobrażonej osoby.
Taką koronę ma na skroniach Otto II, sportretowany en face w majestacie na jednej
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Art FMR: VIe–Xe siècles, s. 24.
Rozpatrujemy tu monety wybite stemplem pierwotnym: ZKW. N.4628 (na podstawie ilustracji) i wolne
od uszkodzeń tej części reliefu: MNK–VII–P–769, 770 i 772 (na podstawie oryginałów).
146
Regalium to nie stanowi bezpośredniej transpozycji antycznej korony promienistej. W przypadku awersu
denara Chrobrego, w związku z miniaturyzacją wizerunku orła, rogi korony stanowią schematycznie przedstawione fleurony w postaci kresek przypominających promienie.
147
Por. przedstawienie kwadratu–diagramu wyobrażającego schemat świata — miniatura w rękopisie astronomicznym z ok. 818 r., Salzburg, Österreichische Nazionalbibliothek, cod. 387, f. 1341.
148
Rzym, opactwo przy bazylice San Paoli fuori le Mura; skryptorium szkoły pałacowej Karola Łysego; korona
jest jedynym regalium — cesarz ma ręce wolne od insygniów władzy, zob. R. C o l l i n s, Europa wczesnośredniowieczna 300–1000, Warszawa 1996, il. 11.
149
Paris, Louvre, nr inw. OA. 8260, wys. 24 cm, zob. H. F i l i t z, op. cit., s. 159, kat. 87; Art FMR: Encyclopédie
Chronologie, s. 220: przyjęte datowanie na 860–870 r. Znane są opinie, że rzeźba, składa się z trzech części, wykonanych na przełomie IX i X w., z czego koń odtworzony został w czasach nowożytnych.
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z dwóch zachowanych w Muzeum Kondeuszów kart Registrum Gregorii z ok. 983 r.150 Na
przedniej okładce Codex Aureus z Echternach, wykonanego między 982 a 991 r.151, korona
Ottona III jako króla, jeszcze przed koronacją cesarską, jest też czterorożna. Podobną koronę, już jako cesarz, nosi w scenie homagium czterech prowincji przyszłego renovatio Imperii na dwustronicowej miniaturze z Ewangeliarza Ottona z ok. 998–1000 r.152 Dopiero
na oficjalnym dokumencie, na tzw. Pierwszej Bulli Cesarskiej Ottona III z 998 r.153, cesarz
ma włożoną koronę z pendyliami o czterech narożnych fleuronach, zamkniętą obłękami
z dodatkowym fleuronem na wysklepieniu. Sakramentarz Henryka II z Regensburga,
z 1002–1014 r.154 przedstawia króla w koronie czterorożnej, o czterech fleuronach, wykonanej tu w nieznacznym skrócie perspektywicznym od góry. Także Mieszko II na miniaturze z Ordo Romanorum, z ok. 1027 r., przedstawiony został w koronie czterorożnej,
zwieńczonej perłami, oddanej w ujęciu lekko skośnym155. Na monetach z tego okresu występują także korony czterorożne. Henryk II, jako król niemiecki (1002–1014), ukazany
w prawym profilu na denarze156 ma założoną koronę w postaci wąskiego diademu, wysadzanego liniowo perłami, o czterech rogach (lewy boczny przesłonięty prawym), zwieńczonych trzema perłami w układzie piramidalnym każdy. Tam zaś, gdzie precyzja
wykonania nie dorównywała poziomowi, który mógłby zapewnić oddanie poszczególnych detali regaliów, koronę (senioralną ?) przedstawiono w sposób schematyczny, i to
ponad stulecie później, w postaci poziomej kreski — jako obręczy, i trzech pionowych kresek — będących fleuronami, jak na brakteacie Bolesława IV Kędzierzawego157, albo też wyłącznie trzech pionowych kresek usytuowanych wprost na poziomie głowy, jak to jest
widoczne na konnym portrecie tego władcy z chorągwią w prawej ręce158. Natomiast insygnium w typie corona radiata mogło być sporadycznie wykorzystywane w ikonografii
niektórych monarchów, o czym może świadczyć przedstawienie w lewym profilu Etelreda II (978–1016) na anglosaskim denarze ze skarbu w Oleśnicy159.
Pojawienie się korony na głowie orła zaistniało wskutek symbolicznego złączenia tego
ptaka z feniksem. Ptak poświęcony słońcu w niektórych wyobrażeniach miał nad głową
koronę160, a z promienistym nimbem przedstawiany był jeszcze we wczesnym średniowieczu w sztuce chrześcijańskiej, o czym świadczy rzymska mozaika z IX w. z przedstawieniem św. Cecylii i papieża Pascala I (817–824) z mitycznym ptakiem w tle, siedzącym
na gałązce (tamaryszku ?)161. W niektórych wersjach bestiariów feniks jest utożsamiany
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Mal. na pergam.: 27 x 19,8 cm, Trewir; Chantilly, Musée Condé, nr inw.: 15645, zob. H. F i l l i t z, op. cit.,
s. 143–144, kat. XII; Otto der Grosse, t. I: Essays, ed. M. P u h l e, Mainz am Rhein 2001, s. 217, il. 7.
151
Norymberga, Germanisches Nationalmuseum, Hs. 2o 156.142.
152
Monachium, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 4453, f. 23 v–24 r., zob. w: Otto der Grosse, t. I: s. 45, il. 7;
I. F. W a l t h e r, N. W o l f, Codices illustres: The world’s most famous illuminated manuscripts 400 to 1600,
Köln, London, Los Angeles, Madrid, Paris, Tokyo 2001, s. 114, il. na s. 117.
153
Ołów, Ø 4 cm, napis w otoku: OTTO IMERATOR AVGVSTVS, zob.: P. E. S c h r a m m, Kaiser, Könige und
Päpste, Stuttgart 1968, t. I, s. 365, il. 4; t. 2, s. 336, il. 14; Otto der Grosse, t. I: s. 184, il. 3a.
154
Monachium, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 4456, fol. 11 r., zob.: Europas Mitte um 1000.., t. 2: s. 823,
il. 531.
155
Monumenta Poloniae Historica, ed. A. B i e l o w s k i, t. 1, Lwów 1864, tabl. IV.
156
Žatec, Regionalí muzeum K. A. Polánka, nr inw. 2135/N 65, zob. w: Europas Mitte um 1000, [t. 3]: Katalog:
s. 268, il. 10.06.01jj. Reprodukcję zamieszcza także R. K i e r s n o w s k i, Moneta w kulturze, il. 40.
157
Egz. w zb. MNK, nr inw. VII–P–2264 (aktualna atrybucja Jerzego Pinińskiego w reprincie K. S t r o n c z y ń s k i e g o, Dawne monety, z 2005 r., s. 6); wcześniej przypisany Bolesławowi II Śmiałemu (1058–1079):
K. W. S t ę ż y ń s k i – B a n d t k i e, Numismatyka krajowa, t. 1, Warszawa 1839, tabl. A, nr V.
158
MNK posiada tylko 3 egz. tego typu z niewidocznymi szczegółami korony, stąd odwołanie się do przerysu
u S t ę ż y ń s k i e g o – B a n d t k i e, op. cit., tabl. A., nr IX. Zob. też K. S t r o n c z y ń s k i, Pieniądze Piastów,
s. 94, typ 54.
159
Wczesnośredniowieczne skarby srebrne w Polsce: przewodnik po wystawie czasowej, Łódź 1982, il. 38.
160
Fizjolog Epifaniusza, XI.
161
Absyda bazyliki Santa Cecilia in Trastevere, zob. Art FMR: VIe–Xe siècles, s. 248, il. na s. 249.
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z orłem162. Obydwa ptaki mają charakter solarny, i jak wskazuje bardzo wczesna tradycja,
budują sobie gniazdo na drzewie życia163. Corona radiata, nimb promienisty, czasem
gwiazda lub krzyż, na którym widniał napis: felicium temporum reparatio (przywrócenie
szczęśliwych czasów), miały podkreślać jego niebiańską naturę164. Tę cechę feniksa przeniesiono na orła, który stał się jednocześnie symbolicznym obrazem majestatu władcy, pochodzącym z woli i daru niebios.
Biorąc pod uwagę przytoczoną wyżej analogiczną ikonografię, odzwierciedlającą cechy
diagnostyczne ptaków zaczerpnięte z natury oraz ikonografię i symbolikę ówczesnych koron królewskich, uznajemy, że denar Bolesława Chrobrego z legendą PRINCES POLONIE
stanowi pierwszy w historii Polski przykład wyobrażenia ukoronowanego orła. Być może jest to pierwszy tak znaczący symbol przedstawienia w cywilizacji łacińskiej, bo zaistniały na przedmiocie mającym walor prawny, na którym wymieniona została także nazwa
państwa.
W doborze środków wyrazu, symbolice i kompozycji monety Chrobrego nie ma przypadkowości. Każdy element został przez twórcę stempla poddany wnikliwej analizie, tak,
aby treści nie zostały przesłonięte przez nadmiar szczegółów. Najmniejsza kropka, kreska,
linia ciągła, czy przerwanie tej linii są funkcją zrealizowanego projektu w kontekście ograniczonego pola powierzchni przedmiotu, na którym treści te miały zaistnieć.

162
163
164

S. K o b i e l u s, Bestiarium chrześcijańskie, s. 98.
Ibidem.
Ibidem, s. 99.
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Książę Antiochii Renald de Châtillon († 1187)
— przodek władców Polski

R

enald1 de Châtillon to najbardziej osławiony krzyżowiec. Do Lewantu dotarł on wraz
z drugą krucjatą i pozostał tam do przez cztery dekady. Prawie połowę tego czasu spędził w muzułmańskiej niewoli, lecz przez resztę należał do najbardziej aktywnych łacińskich feudałów. Działalność polityczna i militarna uczyniły go w oczach kronikarzy symbolem prywaty, okrucieństwa i nienawiści religijnej. Historycy dostrzegali w nim
ucieleśnienie wszystkich błędów krzyżowców: samobójczej polityki prowadzenia wojen ze
wszystkimi sąsiadami, braku woli porozumienia i kompromisu (także we własnych szeregach), dążenia do walki bez względu na siły obu stron i okoliczności. Lista zarzutów wobec
Renalda jest wyjątkowo długa. Obejmuje nieposłuszeństwo królowi, torturowanie łacińskiego patriarchy, zaognienie stosunków z Bizancjum i spustoszenie Cypru a przede wszystkim sprowokowanie wojny, która kosztowała krzyżowców utratę Jerozolimy. Jego działania
oceniane są jako ryzykanckie i szkodliwe, prowadzone wbrew długookresowym interesom
oraz bieżącej polityce Królestwa Jerozolimskiego2. Nawet wyważony w opiniach Steven
R u n c i m a n nie szczędził mu krytyki, chociaż dostrzegł również tragiczny wymiar tej postaci3. Odmiennie oceniał księcia jedynie Bernard H a m i l t o n4. Opinie większości historyków powielają inni twórcy czyniąc z Renalda modelowego „złego krzyżowca”: rycerza służącego niesłusznej sprawie, chorego z nienawiści fanatyka, za którego grzechy i zbrodnie
katolicy do dziś powinni przepraszać5. Przykładem niech będzie niedawny film Ridleya
Scotta Królestwo niebieskie, w którym doprowadzenie do wojny chrześcijan z muzułmanami przedstawiono jako jedyny cel i motyw sprawczy działań pana de Châtillon6.
Praprzyczyną tak niepochlebnych opinii o Renaldzie, był jego swoisty pech do kronikarzy, z dzieł których historycy czerpią wiedzę o bliskowschodnich państwach krzyżowców
w II połowie XII wieku. Kiedy jako książę–regent Antiochii wszedł do grona łacińskich
1

Imię księcia podawane jest także w formie Reginald, Reynald, Renaud.
A History of the Crusades, ed. K. M. S e t t o n, t. 1, The first hundred years, ed. M. W. B a l d w i n, Madison
1969, s. 603; M. B i l l i n g s, Wyprawy krzyżowe, Warszawa 2002, s. 84–86, 89; A. K o n s t a m, Wyprawy krzyżowe, Warszawa 2005, s. 116–119; S. Lane–Poole, Saladyn Wielki i upadek Jerozolimy, Warszawa 2006,
s. 165–166; J. P r a w e r, Histoire du Royaume latin de Jérusalem, t. 1, Paris 1969, s. 594–596; J. R e s t o n, jr,
Warriors of God. Richard the Lionheart and Saladin in the Third Crusade, New York 2001, s. 14–25, 34–57;
G. S c h l u m b e r g e r, Renaud de Châtillon, Prince d’Antioche, Seigneur de la terre d’outre–Jourdain, Paris
1898; G. T a t e, Orient w czasach wypraw krzyżowych, Wrocław 1996, s. 99–100, 109–116.
3
S. R u n c i m a n, Dzieje wypraw krzyżowych, t. 2, Warszawa 1994, s. 167, 391–392, 407–408.
4
B. H a m i l t o n, The Elephant of Christ: Reynald of Châtillon, [w:] Studies in Church History, t. 15 [1978],
s. 97–108, Oxford; tegoż, The Leper King and his Heirs: Baldwin IV and the Crusader Kingdom of Jerusalem,
Cambridge 2005; tegoż, Wyprawy krzyżowe, Warszawa 2000, s. 48–49. Pragnę serdecznie podziękować profesorowi Bernardowi Hamiltonowi za cenne wskazówki bibliograficzne dotyczące różnych fragmentów biografii Renalda.
5
A. M a a l o u f, Wyprawy krzyżowe w oczach Arabów, Warszawa 2001, s. 170–172, 194–209.
6
Kingdom of Heaven, USA 2005. W filmie tym postać Renalda de Châtillon odtwarzał irlandzki aktor Brendan
Gleeson. Krytyczna recenzja odtworzonych w filmie realiów historycznych — J. R i l e y – S m i t h, Truth is the
first victim, „The Times”, 5th May 2005.
2
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władców znalazł się w bizantyjskiej strefie wpływów. Cesarstwo utraciło Antiochię na
rzecz Turków w 1085 r. Gdy do Konstantynopola dotarła pierwsza wyprawa krzyżowa jej
przywódcy zobowiązali się zwrócić basileusowi Aleksemu I Komnenowi wszystkie zdobyte przez nich miasta i ziemie, które uprzednio należały do Bizancjum. Umowa ta została
jednostronnie zerwana przez Boemunda z Tarentu, który oszukując zarówno innych wodzów krucjaty jak bizantyjskich sprzymierzeńców w 1098 r. ogłosił się księciem Antiochii.
Komneni nie uznali tego tytułu i już w następnym roku poprowadzili pierwszą z kampanii
mających przywrócić ten wielki i bogaty ośrodek pod ich władzę. Kiedy okazało się to niemożliwe uznali rządy kolejnych książąt i zadowolili się formalnym narzuceniem zwierzchnictwa7. Ich prawa senioralne były jednak respektowane tylko wówczas, jeżeli byli
w stanie narzucić je siłą. Renald gotów był stać się politycznym partnerem i sojusznikiem
basileusów, ale nie ich posłusznym poddanym. Prowadził niezależną, awanturniczą politykę i chociaż został poskromiony i upokorzony, postrzegany był przez władców Konstantynopola jako kłopot i potencjalne niebezpieczeństwo. Współczesny Renaldowi Jan
Cinnamus8 (Kinnamos ok. 1144 — ok. 1203) przedstawił go jako niegodziwca i szaleńca,
który usiłował przeciwstawić się cesarskiej woli, ale dla kolejnego wielkiego bizantyjskiego kronikarza Niketasa Choniatesa9 (1155–1216), który pisał już po tragicznym doświadczeniu czwartej krucjaty, książę Antiochii był zdradzieckim i podstępnym Frankiem,
wrogiem gorszym niż Seldżucy i zapowiedzią zguby, jaką gotują Cesarstwu łacinnicy.
Renalda nie bronił również Wilhelm, arcybiskup Tyru 1175–1185, którego kronika10,
podstawowe źródło do dziejów ówczesnego Królestwa Jerozolimskiego, stanowiła inspirację dla kolejnych pokoleń dziejopisów i doczekała się licznych kontynuacji11. Obaj należeli bowiem do przeciwnych i ostro zwalczających się stronnictw politycznych, których
rywalizacja ostatecznie doprowadziła do upadku państwa. Dlatego arcybiskup, skądinąd
sympatyczny i prawy człowiek oraz rzetelny kronikarz12, pisał o księciu przede wszystkim
jako o awanturniku i nieposłusznym wasalu, zaś przemilczał jego militarne zwycięstwa
i polityczne sukcesy. Bardziej umiarkowanie, acz również krytycznie, wypowiadał się o panu de Châtillon armeński kronikarz Michał Syryjczyk13.

7
M. A n g o l d, Cesarstwo bizantyńskie 1025–1204. Historia polityczna, Wrocław 1993, s. 156–165; J. H a r r i s, Bizancjum i wyprawy krzyżowe, Warszawa 2005, s. 87–127; D. P i w o w a r c z y k, Normanowie i Bizancjum w XI wieku, Warszawa 2006.
8
J. C i n n a m u s, Libri Historiarum, hrsg. A. M e i n e k e, Bonn 1836.
9
N. C h o n i a t e s, De Manuele Comneno, hrsg. B. G. N i e b u h r, Bonn 1835.
10
Willermi Tyrensis Archiepiscopi Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, [w:] Recueil des historiens des croisades. Historiens occidentaux, t. 1, Paris 1844 (dalej cyt. jako Wilhelm z Tyru). Korzystałem z faksymile tego wydawnictwa (dalej cyt. jako RHC) dostępnego na internetowych stronach Bibliothèque nationale
de France — www.gallica.bnf.fr. Tekst w języku starofrancuskim znajduje się natomiast na www.fordham.
edu/halsall/basis/GuillaumeTyr3.html. Przekład angielski — W i l l i a m o f T y r e, A History of Deeds Done Beyond the Sea, trans. E. A. B a b c o c k, A. C. K r e y, New York 1943.
11
Przekładami i kontynuacjami dzieła Wilhelma z Tyru są Kronika Ernoula (obejmująca okres do 1228 r.) oraz
anonimowego autora L’Estoire de Eracles (spisana w latach 1205–1234, opisująca wydarzenia do 1232 r.). Ich
autorzy także byli uprzedzeni do Renalda i innych, których obwiniali o spowodowanie utraty Jerozolimy. Korzystałem z następujących wydań tych źródeł (dostępnych na www.bnf.gallica. fr): Chronique d’Ernoul et
de Bernard le Trésorier, ed. M. L. D e M a s L a t r i e, Paris 1871, L’Estoire de Eracles Empereur et la Conqueste
de la Terre d’Outremer, [w:] RHC Historiens Occidentaux, t. 2, Paris 1859. Na temat ich wzajemnych powiązań
oraz różnic patrz M. R. M o r g a n, The Chronicle of Ernoul and the Continuation of Wiliam of Tyre, Oxford
1973.
12
A. C. Krey, William of Tyre, „Speculum”, t. 16, Cambridge (Massachusetts) 1941, s. 149–166.
13
Chronique de Michel le Syrien, patriarche jacobite d’Antioche (1166–1199), ed. J. B. C h a b o t, t. 1–4, Paris
1899–1924.
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Najbardziej demoniczny portret Renalda wyłania się oczywiście ze źródeł muzułmańskich14. Poczesne miejsce zajmuje wśród nich Księga dwóch ogrodów15. Abu Szama (ok.
1203–1267), kronikarz rodem z Damaszku, napisał ją na podstawie współczesnych Saladynowi kronik (ich autorami byli m.in. Ibn al–Athtir16, Kamal ad–Dîn17, Behâ ed–Dîn18) i licznych dokumentów, by uwiecznić chwałę dwóch wielkich władców Syrii Nura ad–Dina
i Saladyna. Ponieważ Châtillon śmiało walczył, i co najważniejsze, ostatecznie przegrał
z tym ostatnim, przedstawiony został jako największe zagrożenie dla islamu i dowód, że
święta wojna z Frankami musi zakończyć się ich klęską.
Historycy różnią się w kwestii pochodzenia Renalda, choć zgadzają się, że jego rodzina
należała do największych posiadaczy ziemskich w Szampanii lub Burgundii. Przyszły
książę Antiochii miał pochodzić z rodziny panów Châtillon–sur–Marne albo Donzy.
Z pierwszej z wymienionych rodzin pochodził m.in. Odon de Lagery, czyli inicjator wypraw krzyżowych papież Urban II. Podstawą źródłową hipotezy łączącej Renalda z Szampanią i dziedzicami Châtillon–sur–Marne jest pochodząca z pierwszej połowy XIII wieku
kronika cystersa Alberyka z Trois–Fontaines19. Pod rokiem 1167 wymienił on księcia Antiochii Renalda (nobilis de Francia [...] super Wainum fluvialum ortus20). Najstarszym
znanym przodkiem Renalda byłby wówczas Miles de Châtillon (zm. 1044), którego syn
Gwidon I (zm. po 1076) poślubił Emendardę de Choisy. Potomek tej pary Gaucher I (zm.
po 1096) był ojcem Henryka I (zm. po 1130), który ze związku z Ermengardą de Montjay
(1098 — po 1130) miał synów: Gauchera II21, Gerwazego i Renalda oraz córkę Elżbietę (zm.
po 1183)22. Hipotetycznym rokiem narodzin przyszłego księcia Antiochii byłby 112423.
Kronika Alberyka nie jest wolna od błędów24 i choćby z tego powodu można zakwestionować opartą na niej filiację księcia.
Druga hipoteza, bazująca na wzmiance z kroniki Ernoula (frere au signeur dau Gien
sour Loire25), umieszcza Renalda de Châtillon w kręgu burgundzkiej rodziny hrabiów
Donzy i seniorów Gien, wywodzących swoje pochodzenie od rzymskich senatorów Palla-

14

Informacje o kronikarzach oraz ich dorobku Z. P e n t e k, O najważniejszych arabskich kronikarzach
wypraw krzyżowych, [w:] Historia bliższa i dalsza. Polityka–społeczeństwo–wojskowość. Studia z historii
powszechnej i Polski, pod red. S. K o w a l a, G. K u c h a r s k i e g o, M. W a l c z a k a, Poznań–Kalisz 2001,
s. 151–160.
15
Abou Chamah, „Le Livre Des Deux Jardins”; Histoire Des Deux Règnes, Celui De Nour ed–Dîn Et Celui De Salah ed– Dîn. Annèes De L’Hègire 541–586 (13 Juin 1146–29 Janvier 1191), w: RHC Historiens orientaux, t. 4,
Paris 1898, (dalej cyt. jako Abu Szama).
16
Extrait de la Chronique intitulée Kamel–Altevarykh par Ibn–Alathyr, RHC, Historiens orientaux, t. 1, Paris
1872, s. 189–744 (dalej cyt. Ibn al–Athir).
17
Część kroniki zawierająca wzmianki o Renaldzie de Châtillon — we francuskim przekładzie E. B l o c h e t a —
L’histoire d’Alep de Kamal–ad–Dîn, „Révue de l’Orient Latin” (dalej cyt. jako ROL), t. 4, Paris 1896, s. 145–225
(dalej cyt. jako Kamal ad–Dîn).
18
Behâ ed–Dîn, The Life of Saladin, transl. C. W. W i l s o n, „Palestine Pilgrims Text Society”, t. 13, London
1897, najnowsze wydanie: Behâ ed–Dîn, The Life of Saladin (1137–1193 A. D.), 2005.
19
Chronica Albrici Monachii Trium Fontium a monacho novi monasterii Hojensis interpolata, ed. P. S c h e f f e r – B o i c h o r s t, [w:] Monumenta Germaniae Historica inde ab anno Christi quingentesimo usque ad Annom millesimum et quingentesimum. Scriptorum, ed. G. H. P e r t z, Hannoverae 1874, s. 631–950.
20
Ibidem, s. 849.
21
O synach i wnukach Gauchera II patrz ibidem, s. 823–824.
22
Alberyk wymienił kilka pokoleń potomków Elżbiety, aż do jej prawnuka Piotra z Nemours, biskupa Paryża
w latach 1208–1219. Ibidem, s. 884, 888.
23
A n s e l m e d e S a i n t e – M a r i e, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France,
t. 6, Senechaux, Conn˜tables, Chanceliers, & Mar˜chaux de France, Paris 1730, s. 91–92.
24
Alberyk przypisał Renaldowi ojcostwo bizantyjskiej cesarzowej Marii z Antiochii, będącej w rzeczywistości
jego pasierbicą, oraz chyba nie wiedział o drugim małżeństwie księcia, gdyż córkę z tego związku uznał za
dziecko pierwszej żony Renalda. Chronica Albrici, s. 849–850.
25
Ernoul, op. cit., s. 22.
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diuszów26. Wśród należących do niej prominentnych duchownych był m.in. Hugon, opat
Cluny w latach 1049–1109. Najstarszym znanym jej przedstawicielem był młodszy syn Gotfryda I, seniora Semur–en–Brionnais — Herve I (zm. 1055), stryj opata Hugona a ojciec
Gotfryda II (zm. po 1100)27 i dziadek Herve’a II (zm. 1120). Renald de Châtillon mógł być
synem Herve’a II, młodszym bratem Gotfryda III (zm. 1157). Nie można wykluczyć, że Renald pochodził z bocznej linii rodu. Dokument z 1086 roku wymienia Gotfryda II, trzech
jego synów oraz ich kuzyna (nepos) Renalda, syna nieznanego bliżej Roberta de Châtillon
(brata nieznanej z imienia żony Gotfryda II lub potomka Sawaryka de Vergy, wuja rzeczonego Gotfryda). Wiadomo również, że ów Renald miał syna imieniem Narjod (ojca księcia
Antiochii?)28.
Mnich Alberyk prawdopodobnie pomylił przodków obu wspomnianych rodzin — panów Châtillon–sur–Marne i Donzy — bowiem w czasie kiedy pisał kronikę były one ze
sobą spokrewnione. Ok. 1218 roku Agnieszka de Donzy (ok. 1200–1225), prawnuczka
Gotfryda III, córka Herve’a IV (przed 1187–1224) i Mahaut de Courtenay (zm. 1257), poślubiła hrabiego Saint–Pol Gwidona I (zm. 1226), praprawnuka Henryka I de Châtillon29.
Ku hipotezie wywodzącej księcia Antiochii z rodziny hrabiów Donzy skłania się większość
badaczy. Odziedziczone przez Renalda lenno identyfikują oni z Châtillon–sur–Loing. Miasteczko to obecnie nosi nazwę Châtillon–Coligny. Zmieniono ją w 1896 r., by upamiętnić
Kacpra II de Coligny (1519–1572), admirała Francji i przywódcę hugenotów zgładzonego
podczas rzezi w noc św. Bartłomieja. Kacper urodził się w Châtillon i spędził tam dzieciństwo oraz młodzieńcze lata aż do wyjazdu na dwór królewski30.
Pochodzenie i wychowanie, daleko bardziej niż sytuacja materialna, zadecydowały
o udziale Renalda w drugiej krucjacie. Odpowiedział więc na wezwanie św. Bernarda
z Clairvaux (czcigodny opat nawołując do zbrojnej pielgrzymki odbył wiosną 1146 r. podróż po Burgundii) i przyłączył się do wojsk swego suzerena króla Francji Ludwika VII,
którego papież Eugeniusz III ogłosił przywódcą krucjaty31.
Domniemany starszy brat Renalda Gaucher de Châtillon nie dotarł do Ziemi Świętej —
zmarł w Laodycei Frygijskiej 16 stycznia 1148 roku (być może na skutek ran odniesionych
w stoczonej dwa tygodnie wcześniej bitwie). Taki koniec pielgrzymki był udziałem wielu
krzyżowców — król Francji przyprowadził do Palestyny zaledwie połowę armii, z którą
opuścił ojczyznę. Źródła milczą o udziale Renalda w nieudanej wyprawie na Damaszek
w lecie 1148 r. oraz innych działaniach zbrojnych32. W odróżnieniu od króla i większości
wielkich feudałów nie wrócił on do Francji po klęsce wyprawy, lecz wstąpił na służbę króla jerozolimskiego Baldwina III (1131–1163). Został jego wasalem (nie wiadomo czy otrzymał jako lenno dobra ziemskie czy tylko zapis na dochodach33) i dworzaninem.

26

B. H a m i l t o n, The Leper, s. 104; Lexikon des Mittelalters, t. 7, München 1995, s. 416–417; J. R i c h a r d, Aux
origines d’un grand lignage: des Palladii à Renaud de Châtillon, [w:] Media in Francia. Recueil de mélanges
offers à Karl Ferdinand Werner, Paris 1989, s. 409–418; S. R u n c i m a n, op. cit., t. 2, s. 316; G. S c h l u m b e r g e r, op. cit., s. 3–4.
27
Razem z Gwidonem de Thiern dzierżył on hrabstwo Chalon. Swoją część odsprzedał wujowi Sawarykowi
przed udaniem się na pielgrzymkę do Jerozolimy w 1100 roku. Po powrocie z Ziemi Świętej wstąpił do klasztoru w Cluny.
28
C. B. B o u c h a r d, Sword, Miter and Cloister: Nobility and the Church in Burgundy 980–1198, London
1987, s. 327.
29
Chronica Albrici, s. 906.
30
Informacje te zaczerpnąłem z internetowej strony miasteczka http://chatillon–coligny.ifrance.com.
31
O głoszeniu drugiej krucjaty przez św. Bernarda ostatnio pisał A. Z i e l i ń s k i, Opat krzyżowców — Święty
Bernard, Warszawa 2005, s. 97–110.
32
O drugiej krucjacie patrz S. R u n c i m a n, op. cit., t. 2, s. 221–261.
33
O lennach pieniężnych patrz ibidem, t. 2, s. 270.
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W 1151 r.w orszaku króla przybył do Antiochii. Panią tego potężnego władztwa była
księżna Konstancja (1127–1163/67), wnuczka założyciela państwa34, od dwóch lat wdowa
rządząca w imieniu małoletnich dzieci: Boemunda III (1144–1201), Marii (1145–1182), Filipy (1148–1178) i Baldwina (1149–1176)35. Zainteresowała się ona młodym rycerzem i nie
wrócił on z królem Baldwinem do Jerozolimy. Châtillon otrzymał niewielkie lenno w antiocheńskim księstwie i stał się bliskim doradcą Konstancji. Król Jerozolimy a także cesarz
bizantyjski Manuel I Komnen (1118–1180), nie ustawali w próbach wyswatania księżnej,
lecz ona pod rozmaitymi pretekstami odrzucała proponowanych kandydatów36. Wiosną
1153 r. zwróciła się jednak do Baldwina z prośbą, by udzielił zgody na ślub Renaldowi de
Châtillon. Na ślub z nią. Królewska sankcja była niezbędna, bowiem władca Jerozolimy był
seniorem ukochanego Konstancji. Renald osobiście zawiózł list księżnej i w obozie pod
Askalonem uzyskał zgodę zaskoczonego Baldwina37. Konstancja doprowadziła również
do nadania mężowi tytułu księcia–regenta. Nowy władca nie zdobył sobie przychylności
lepiej urodzonej części poddanych, którym przewodził Emeryk z Limoges, patriarcha
Antiochii 1139–119338. Z jego opinią należało się liczyć, gdyż duchowny, od czasu, gdy
po śmierci Rajmunda z Poitiers został regentem księstwa i obronił Antiochię przed Nur
ad–Dinem, cieszył się ogromnym autorytetem. Podstawowym zarzutem stawianym Renaldowi było jego nie dość wysokie urodzenie nie przynoszące Księstwu Antiochii zamorskich sojuszników gotowych wesprzeć je militarnie i finansowo. Wyjątkowo niekorzystnie
wypadało dla niego porównanie z poprzednim mężem Konstancji — Rajmundem z Poitiers (zm. 1149) — synem księcia akwitańskiego Wilhelma IX (1071–1126) i wujem francuskiej królowej Eleonory (1122–1204), dodatkowo słynącym z dwornych obyczajów. To co
przeszkadzało miejscowym elitom zapewne zaważyło na decyzji ambitnej księżnej, która
bardziej potrzebowała kogoś, kto będzie z nią współrządził ale jednocześnie nie posiadał
wystarczającego autorytetu, by odsunąć ją od rzeczywistej władzy.
Cesarz Manuel, choć urażony nie konsultowanym z nim mariażem, ogłosił, że uzna tytuł
książęcy Renalda, o ile ów udzieli mu wsparcia w wojnie z ormiańskim władcą Torosem II
(1120–1169). Ponieważ obiecał dodatkowo finansową gratyfikację łatwo pozyskał sojusznika. Renald odzyskał Aleksandrettę rozbijając pod jej murami ormiańską armię i poprosił
o obiecane pieniądze. Cesarz zagrał na zwłokę, więc książę zawarł separatystyczny pokój
a należne subsydium postanowił odebrać najeżdżając bizantyjskie posiadłości39.
W 1154 lub 1155 r. rozprawił się również z patriarchą Emerykiem. Na podstawie donosów oskarżył duchownego o spisek i aresztował. Prócz usunięcia niepokornego arcybiskupa celem księcia było zawładnięcie jego majątkiem, niezbędnym do opłacenia armii
i przygotowania nowej wyprawy. Emeryk odmówił, został więc poddany wymyślnym torturom. Wychłostano go i pobito, posmarowano mu rany miodem i w kajdanach pozostawiono na dzień na dachu jednej z zamkowych wież40. Słońce oraz muchy odebrały
patriarsze wolę oporu. Oddał cały majątek, lecz wolność odzyskał dopiero po interwencji
34

Rodzicami Konstancji byli Boemund II (1107–1130), najstarszy syn Boemunda z Tarentu (1052–1111)
i Konstancji (1078–1126), córki króla Francji Filipa I, oraz Alicja (1110 — po 1136), córka króla jerozolimskiego
Baldwina II.
35
B. H a m i l t o n, The Leper, s. 115 błędnie nazwał Baldwina synem Konstancji i Renalda.
36
Więcej o próbach wyswatania Konstancji w S. R u n c i m a n, op. cit., t. 2, s. 303–304. Ślub Konstancji i Renalda odbył się przed majem 1153 roku, kiedy nowy książę potwierdził przywileje dla Wenecjan.
37
Wilhelm z Tyru wymienił Renalda wśród uczestników trwającego wówczas oblężenia Askalonu. Nie można
wykluczyć, że Renald przybył tam na czele hufca i swoje militarne wsparcie wykorzystał jako argument do uzyskania królewskiej zgody. Wilhelm z Tyru, op. cit., ks. 17, rozdz. 21, s. 796. Ten sam kronikarz pisze jednak również o potajemnym ślubie Konstancji i Renalda, zawartym jeszcze przed uzyskaniem zgody Baldwina. Ibidem,
ks. 17, rozdz. 26, s. 802.
38
O rządach Renalda w Antiochii patrz P. A u b é, Les empires normands d’Orient XI–XIII siècle, Paris 1998,
s. 206–208.
39
Wilhelm z Tyru, op. cit., ks. 18, rozdz. 10, s. 834–835.
40
Ibidem, ks. 18, rozdz. 1, s. 816. Wilhelm niezgodnie z prawdą napisał, że Emeryk był w podeszłym wieku
(longaevus) — owszem znał go osobiście jako starca, ale kilka dekad później.
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króla jerozolimskiego, który zaniepokojony bezprawiem wysłał do księcia swego podkanclerzego Raula z Betlejem. Po uwolnieniu Emeryk udał się na wygnanie do Jerozolimy41.
Środki użyte wobec opornego biskupa dały przedsmak tego, co czekało ludność Cypru,
który Renald wybrał za cel najazdu. Zapewniwszy sobie ormiańską pomoc, wiosną 1156 r.
wylądował na wyspie i rozbił nieliczne miejscowe oddziały biorąc do niewoli m.in. bratanka cesarza. Przez trzy tygodnie zwycięzcy bezkarnie łupili bezbronną bizantyjską prowincję. Renald zmusił bogatych jeńców do zapłacenia wysokiego okupu, zaś część
zagarniętych stad bydła i owiec, dla których zabrakło już miejsca na statkach, przymusowo
odsprzedał prawowitym właścicielom po zawyżonej cenie. Na wieść o zbliżaniu się cesarskiej floty, nie ryzykując bitwy, chyłkiem odpłynął do Antiochii. Przekazana przez bizantyjskich kronikarzy długa lista niegodziwości popełnionych przez najeźdźców nie jest
całkowicie wiarygodna, np. wzmianka o grupie cesarskich urzędników oraz prawosławnych mnichów odesłanych do Konstantynopola po uprzednim okaleczeniu przez obcięcie
nosów, oddaje raczej bizantyjskie niż łacińskie realia zemsty i kary42. Renaldowi przesadnie zarzucano też zniszczenie gospodarczej pomyślności wyspy. Odnotowany w źródłach
kryzys i zubożenie tej prowincji były rezultatem późniejszego o rok trzęsienia ziemi.
Wzbogacony i podniesiony na duchu łatwym zwycięstwem oraz bezkarnością, Renald
poczuł się pewniej jako książę–regent Antiochii i odmawiał prośbom Baldwina III, by
przyjął z powrotem wygnanego patriarchę. Chociaż książę cały czas zgodnie współpracował z królem jerozolimskim stopniowo wyzwalał się spod jego wpływów. W 1157 r., kiedy
armia krzyżowców szykowała się do ostatecznego szturmu na zamek Szajzar, zażądał, by
wyznaczony przez monarchę na władcę tego miasta i okręgu hrabia Flandrii Teodoryk I
(1099/1101–1168) złożył mu hołd lenny. Teodoryk wolał zrezygnować ze zdobyczy niż złożyć hołd rycerzowi z rodu niższego lub co najwyżej równego mu rangą. Zamiast zwycięstwa krzyżowcy odtrąbili więc odwrót 43. Mimo wszystko Renald osiągnął swój cel.
Następną zdobytą wspólnie twierdzę — Harenc — Baldwin nadał jednemu z rycerzy Teodoryka, Renaldowi de Saint–Valéry, a ten uznał się za wasala księcia Antiochii. Opisując te
wydarzenia Wilhelm z Tyru przedstawił Renalda jako niszczyciela jedności chrześcijan
i prawie jak burzyciela porządku społecznego. W rzeczywistości opór księcia wynikał
z nadmiernie roszczeniowej postawy króla. Renald był jego wasalem, ale nie jako regent
Antiochii i nie zamierzał rezygnować z terytoriów, do których prawa rościło sobie władane przez niego księstwo. Mieszkańcy Szajzaru w przeszłości płacili trybut władcom Antiochii, zaś Baldwin zamierzał z nadania dla Teodoryka uczynić zalążek nowego lenna
Królestwa Jerozolimskiego.
Aby okiełznać Renalda, król jerozolimski posłużył się Bizantyjczykami. Wzmocnił sojusz
z nimi przez ślub z bratanicą cesarza Teodorą (1146–1188) i pozwolił, by Manuel dał władcy Antiochii surową lekcję pokory. Jesienią 1158 r. armia cesarska wyparła Ormian z Cylicji i stanęła u granic Renaldowego władztwa. Ten, by je zachować, gotów był i na
ustępstwa i na upokorzenia. Za radą biskupa Laodycei Gerarda uprzedził cesarskie życzenia i zgodził się, by bizantyjski garnizon zajął zamek w Antiochii. Kiedy Manuel uznał
książęcą ofertę za niewystarczającą, Renald przywdziawszy pokutne szaty przybył do cesarskiego obozu pod Mamistrą. Wszedł do niego boso, z powrotem na szyi i odkrytą głową.
Obie ręce miał obnażone do łokci a w lewej dzierżył miecz, który następnie przekazał cesarzowi. W obecności dworzan, licznych dyplomatów i gości, padł na twarz przed basileusem a towarzyszący mu wasale podnieśli ręce błagając o łaskę dla swego seniora. Manuel
udzielił mu przebaczenia, którego warunki nie były surowe: Bizantyjczcy uzyskali prawo
do utrzymywania garnizonu w antiocheńskim zamku, Renald zobowiązał się wystawiać

41

Ibidem, ks. 18, rozdz. 1, s. 816–817.
J. C i n n a m u s, op. cit., ks. 4, rozdz. 17, s. 178–180; Wilhelm z Tyru, op. cit., ks. 18, rozdz. 10, s. 835; J. H a r r i s, op. cit., s. 151; S. R u n c i m a n, op. cit., t. 2, s. 316–318.
43
Wilhelm z Tyru, op. cit., ks. 18, rozdz. 18, s. 849–851.

42

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

Książę Antiochii Renald de Châtillon († 1187)...

33

kontyngent wojska oraz zastąpić katolickiego patriarchę Antiochii prawosławnym, czyli
przywrócić stan sprzed ponad półwiecza. Po przyjęciu tych wielkodusznych warunków
i złożeniu przysięgi książę wrócił do swej stolicy i oczekiwał na przybycie cesarza44.
Wilhelm z Tyru z goryczą pisał, że przez poddańczy gest księcia „chwała łacinników obróciła się w niesławę” (Latinitatis gloriam verteret in opprobrium). Bardziej zawiedzeni,
aczkolwiek z innych powodów byli król Baldwin i patriarcha Emeryk. Spodziewali się oni
zdjęcia księcia z tronu a może nawet jego uwięzienia. Tymczasem Komnen nie dość, że
okazując łaskę bliżej związał Renalda ze sobą to jeszcze uzyskał zgodę na powrót prawosławnego patriarchy. Na prośbę Baldwina i Emeryka odstąpił od wyegzekwowania tego
warunku i pozwolił łacińskiemu patriarsze powrócić na swój tron biskupi.
Manuel w otoczeniu gwardii wareskiej uroczyście wjechał do Antiochii w święto Wielkanocy, 12 kwietnia 1159 r. Towarzyszyli mu świeccy i duchowni dostojnicy ze wszystkich
państw krzyżowców (Baldwin jechał za cesarzem nieuzbrojony i bez korony na głowie),
a Renald szedł obok cesarskiego wierzchowca i podtrzymywał Manuelowi strzemię. Ceremonie, uczty i turnieje rycerskie trwały osiem dni. Dostatecznie długo, by zadowoleni
z efektów wyprawy Bizantyjczycy zawarli rozejm z Nur ad–Dinem niwecząc nadzieje krzyżowców na wspólną kampanię45.
Tak jak inni przywódcy krzyżowców, Renald nie zamierzał wyrzec się walki z niewiernymi i nękał ich częstymi najazdami. Jedna z takich wypraw przerwała na długie lata jego
świetną karierę. W listopadzie 1160 r. splądrował zamieszkane w znacznej części przez
chrześcijan okolice miasta Aintab, lecz wracając obładowany zdobyczą dał się zaskoczyć
liczniejszemu pościgowi. Wzięty do niewoli został przekazany Nur ad–Dinowi46. Los księcia nie był najgorszy — nieco wcześniej w syryjskim lochu skonał hrabia Edessy Joscelin II,
pojmany w 1150 r. i oślepiony. Renaldowi szczęśliwie pozostawiono wzrok. Księcia Antiochii nie traktowano z honorami i wygodami. Trzymano go w kajdanach i pilnie strzeżono47, nie mniej dzięki sile charakteru zdołał on dostosować się do trudnych warunków i sytuacji jeńca, który być może nigdy nie odzyska wolności. Wierzył jednak, że ten dzień
nadejdzie i przygotowywał się do niego wytrwale ucząc się języka, poznając historię i kulturę wrogów.48 Nie zmienił o nich zdania, a nawet umocnił się w pogardzie dla ich religii
i obyczajów, a ową naukę traktował być może jako element przygotowań do ucieczki. Surowe warunki więzienia, zamiast złamać jeńca, wyzwoliły w nim wyjątkową zawziętość i wolę bezwzględnej walki z islamem.
Władca Syrii mógł zażądać za Renalda gigantycznego okupu. Z nieznanych powodów
nie skorzystał z tej możliwości. Być może uznał, że wyłączenie wojowniczego księcia z walki jest więcej warte. Wówczas jednak nikt jeszcze nie postrzegał Renalda jako głównego wroga islamu, więc przyczyn jego długotrwałej niewoli należy raczej doszukiwać się
w zmianach na antiocheńskim tronie oraz niechęci cesarza Manuela i króla Balwina do zapłacenia za wolność księcia49. Ustalenie wysokości okupu i zgromadzenie go mogło trwać
nawet kilka lat. Niestety, ponowne samodzielne rządy Konstancji nie trwały tak długo.
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Z niewątpliwym talentem lawirowała ona między naciskami z Jerozolimy i Konstantynopola, nie zdołała jednak okiełznać ambicji swojego pierworodnego syna Boemunda, opiekę nad którym przejął Emeryk z Limoges. Choć umocniła pozycję dzięki zawartemu
w Boże Narodzenie w 1161 r. małżeństwu cesarza Manuela I z Marią50, córką z małżeństwa
z Rajmundem z Poitiers, jej los przypieczętowany został w dwa lata później, kiedy po
nagłej śmierci Baldwina III królem jerozolimskim został jego młodszy brat Amalryk I
(1136–1174), który poparł roszczenia Boemunda. Ambitna księżna usiłowała przy pomocy
Bizantyjczyków zapobiec przekazaniu rządów synowi, lecz wywołała tym jedynie zwrócony przeciwko sobie bunt. Wygnana z Antiochii Konstancja zmarła prawdopodobnie jeszcze w 1163 roku51, a tron objął jej syn, który nie miał zamiaru wykupywać ojczyma
z niewoli. Kiedy w 1164 roku po klęsce pod Harim Boemund również trafił do niewoli
Nura ad–Dina został wykupiony przez cesarza Manuela, który potwierdził w ten sposób
swoje zwierzchnictwo nad Antiochią. Za wolność książę zapłacił zgodą na powrót prawosławnego patriarchy Antiochii Atanazego Manassesa, co dokonało się w 1165 r.52
Niewola Renalda trwała prawie 16 lat. W tym czasie znacząco zmienił się układ sił na Bliskim Wschodzie. Próby opanowania Egiptu przez krzyżowców uzależniły to państwo od
Nur ad–Dina, który mianował swoim namiestnikiem najpierw utalentowanego wodza
Kurda Szirkuha a później jego bratanka Saladyna. Ów zlikwidował kalifat Fatymidów
(1171) i faktycznie uniezależnił się od swego dobroczyńcy53. W 1174 r. Nur ad–Din zdecydował się wreszcie zbrojnie wymusić posłuszeństwo i konfrontację, lecz zmarł zanim jego
wojska dotarły nad Nil. Dziedzicem wielkiego Nur ad–Dina był jego 11–letni syn As–Salih
Ismail, który nie mógł zapobiec rozpadowi państwa na emiraty rządzone przez nominalnie podległych mu wodzów. Już w listopadzie 1174 r. Saladyn zajął Damaszek, ograniczając
władzę As–Saliha do Aleppo i Mosulu. W dwa lata później władca zniszczył jego wojska
w bitwie na Wzgórzu Sułtańskim. As–Salih ponownie obronił Aleppo, ale przestał być
liczącym się i niezależnym władcą. Równie nagły upadek stał się udziałem Bizancjum.
W tym samym 1176 r. pod Myriokelafon cesarz Manuel utracił całą armię w starciu z Turkami (w bitwie tej poległ pasierb Renalda Baldwin z Antiochii) i nie mógł już z równie wielką siłą i skutecznością jak w poprzednim okresie ingerować w sprawy Syrii i Ziemi
Świętej54. Królestwem Jerozolimskim rządził w tym czasie jedyny syn Amalryka, 15–letni
Baldwin IV, który z racji trawiącej go od dzieciństwa choroby55 zyskał przydomek Trędowaty (1174–1185). W najsilniejszym z państw krzyżowców trwała walka o regencję, tak
więc As–Salih miał ograniczone możliwości odwrócenia przymierzy i zawarcia sojuszu
z Frankami, by bronić się przed Saldynem. Nie mniej arabscy kronikarze zarzucali mu
sprzymierzenie się z krzyżowcami56.
Podstawowym zarzutem wysuwanym przez historyków pod adresem prawie wszystkich
przywódców krzyżowców była nieumiejętność wygrywania podziałów wśród muzułmanów. Nasilenie krucjatowej propagandy oraz wybierana strategia prowadzenia wojny
praktycznie zawsze prowadziły do utworzenia wspólnego frontu przez wyznawców Allacha i zawieszenia na czas najazdu Franków wewnętrznych waśni. W połowie lat 70–tych
XII wieku rządzący Królestwem Jerozolimskim odeszli nieco od tej polityki. Nie zaprzesta-
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li kontynuowania wojen z muzułmańskimi sąsiadami, lecz wreszcie nie prowadzili ich bez
uwzględniania wzajemnych stosunków między wrogami.
W 1175 r. As–Salih uwolnił najznamienitszych jeńców — Renalda de Châtillon i Joscelina
de Courtenay, tytularnego hrabiego Edessy — a także innych chrześcijan trzymanych w lochach Aleppo57. Steven Runciman twierdził, że młody emir uczynił tak z wdzięczności za
pomoc krzyżowców w odparciu Saladyna — dywersyjny atak na Hams poprowadzony w lutym przez hrabiego Trypolisu Rajmunda III58. Przeczy temu wiadomość, że jeńcy zostali
uwolnieni za okupem i to bardzo wysokim! Michał Syryjczyk podaje, że księcia wyceniono
na 120 tysięcy dinarów, zaś Joscelina na 50 tysięcy. Przekazuje również cenę jaką pięć lat
wcześniej zapłacił za uwolnienie hrabia Trypolisu Rajmund III (1152–1187) — 80 tysięcy
dinarów59. Wilhelm z Tyru, niezależnie od Michała Syryjczyka potwierdza wysokość okupu za Rajmunda60, więc cenę za wolność Renalda należy uznać za wiarygodną. Nie potrafię wyjaśnić dlaczego była tak wysoka — Rajmund był seniorem rozległego lenna, zaś
Joscelin wujem króla Jerozolimskiego a jednak za ich uwolnienie domagano się mniej niż
za wolność dla księcia, któremu pozostał jedynie tytuł. Żądaną kwotę zgromadzono
wyłącznie dzięki wsparciu władcy oraz możnych Królestwa Jerozolimskiego (nie wykluczone, że również cesarza Manuela I, który od 1171 r. był protektorem Królestwa Jerozolimskiego).
Z niewoli Renald wrócił bogatszy o doświadczenia i biegłą znajomość arabskiego. Nadal
tytułowano go księciem i szanowano jako znakomitego rycerza, lecz nie posiadał dóbr zapewniających dochody umożliwiające prowadzenie rycerskiego trybu życia. W tej sytuacji
życiową koniecznością stał się kolejny ożenek. Wybór padł na dwukrotną wdowę Stefanię
de Milly61, panią senioratu Zajordanii. Wybór ten wsparł, a może nawet zainspirował, król
Baldwin62, który w 1177 r. nadał księciu w lenno Hebron. Z małżeństwa ze Stefanią Renald
doczekał się dwójki potomków zmarłego w niemowlęctwie imiennika oraz córki Alicji
(po 1178–1235). W rok po wyjściu z niewoli były książę–regent Antiochii odzyskał dawną
pozycję społeczną i wpływy. Odtąd jego czynami nie kierowały jednak żądza władzy i bogactw, prywata i okrucieństwo. Rywalizacja Châtillona z innymi feudałami i polityka konfrontacji z muzułmańskimi sąsiadami stały się środkami służącymi zapewnieniu
wszystkim państwom krzyżowców bezpieczeństwa oraz jedności.
W ówczesnym Królestwie Jerozolimskim walkę o wpływy toczyły dwa stronnictwa. Oba
grupowały feudałów, dostojników i członków zakonów rycerskich, lecz różniły się w kwestii polityki wobec muzułmańskich sąsiadów. Według dzisiejszych kryteriów zyskałyby
miana „gołębi” i „jastrzębi”. Pierwszych pogardliwie nazywano pulanami (poulains), czyli
mieszkańcami, który to termin oznaczał także jedną z grup serwientów, czyli zobowiązanych do służby wojskowej osadników chrześcijańskich. Do stronnictwa pulanów w większości należeli potomkowie rodzin przybyłych do Ziemi Świętej z pierwszą krucjatą lub
w ciągu następnych trzech dziesięcioleci. Urodzeni już na Bliskim Wschodzie dobrze znali
miejscowe realia społeczne, religijne i polityczne, a często także język i kulturę wrogów.
Rozumieli, że przetrwanie państewek, którymi władali możliwe jest tylko w przypadku zachowania pokoju z większością sąsiadów, zaś równoczesny konflikt ze wszystkimi musi za57
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kończyć się klęską63. Wola zachowania pokoju niekiedy — jak w 1175 r., gdy Egipt został
zaatakowany przez wojska króla Neapolu — prowadziła do zmarnowania niepowtarzalnych okazji do trwałego osłabienia przeciwników. Nie kwestionowanym przywódcą stronnictwa był hrabia Trypolisu Rajmund, od 1174 r. regent Królestwa i autor roztropnej
polityki wspierania tych muzułmańskich władców, którzy bronili swej niezależności
przed Saladynem. Pulanów popierali członkowie rycerskiego zakonu szpitalników (joannici), ich przeciwnicy mogli natomiast liczyć na równie bogaty i wpływowy zakon templariuszy64. Na taką postawę drugiego z wymienionych zakonów wpływ miały również
osobiste animozje dzielące hrabiego Rajmunda i Gerarda de Ridefort65, seneszala a później
wielkiego mistrza templariuszy.
Châtillon, przebywający w Ziemi Świętej od trzech dziesięcioleci, wyróżniał się doświadczeniem wśród członków drugiego stronnictwa (zwanego także „dworskim”). Było
to o tyle łatwe, że w większości tworzyli je rycerze niedawno przybyli do Palestyny, nie
znający miejscowych realiów, lecz zainteresowani zdobyciem nowych ziem i tytułów.
Ewentualna współpraca z wyznawcami islamu znacząco utrudniała realizację tych pragnień, odnosili się więc oni wrogo do wszelkich jej przejawów. Obyczaje pulanów, którzy
naśladowali muzułmańskich sąsiadów w dziedzinie ubiorów i diety a ponadto znali ich język, wzbudzały wśród „jastrzębi” niegasnące podejrzenia o zdradę.
Powyższy podział nie oddaje prawdziwej istoty sporu. Stosunek do sąsiednich państw
nie tyle wyznaczał priorytety polityki zagranicznej ile służył wewnętrznej konsolidacji
stronnictw. Stawką ich zmagań była władza w Królestwie, nie zaś trwałe ułożenie stosunków z muzułmanami. Przekonują o tym biografie Renalda i hrabiego Trypolisu Rajmunda, których kariery tworzą przeciwstawny wzór: awanse jednego zsynchronizowane są
z upadkami drugiego i na odwrót.
W 1176 r. zakończyła się regencja hrabiego Rajmunda. Baldwin IV rozpoczął samodzielne rządy i wykorzystał doświadczenie Renalda wysyłając go z poselstwem do Konstantynopola66. W rok później uczynił księcia swoim doradcą, regentem i wodzem naczelnym
(regni et exercitum procuratorem67). Licząc na pomoc floty bizantyjskiej i zwiększony napływ krzyżowców z Europy postanowił uderzyć na Egipt. Pogłoski o wyprawie królów Anglii i Francji do Ziemi Świętej okazały się jednak nieprawdziwe. Do Palestyny dotarł tylko
hrabia Flandrii Filip (zm. 1191), który unikał jak mógł zaangażowania się w wojnę. Kiedy
zaproponowano mu, by wspólnie z Renaldem, z którym kiedyś miał zatarg jego ojciec, stanął na czele armii Królestwa Jerozolimskiego, odmówił, tłumacząc się trudnym charakterem księcia68. Tak przedstawił sprawę Wilhelm z Tyru. Pod jego piórem Châtillon stał się
winnym zaniechania wojny agresywnej, tak ponoć niemiłej pulanom. Arcybiskup prawdopodobnie za wszelką cenę starał się ukryć rzeczywiste plany hrabiego Filipa i opór z jakimi spotkały się one wśród elity Królestwa69. Władca Flandrii co prawda wziął ostatecznie
udział w wojnie, ale nie przeciwko Egiptowi, co stało się niemożliwe po odpłynięciu rozczarowanej bezczynnością sojuszników cesarskiej floty, tylko uznającemu władzę As–Sali63

S. R u n c i m a n, op. cit., t. 2, s. 266.
Przeciwników pulanów wspierał również rycerski zakon Mountjoy utworzony w 1177 r. m.in. dzięki wsparciu Renalda de Châtillon. B. H a m i l t o n, The Leper, s. 117–118.
65
Ten rycerz z Flandrii po przybyciu do Ziemi Świętej w drugiej połowie lat 70–tych XII w. wstąpił na służbę
hrabiego Trypolisu i uzyskał od niego obietnicę poślubienia Łucji, dziedziczki Botronu. Rajmund wydał ją jednak za Genueńczyka Plivano, zaś rozgniewany Gerard ok. 1180 r. wstąpił do zakonu templariuszy, w którym robił szybką karierę (m.in. z powodu ciężkich strat poniesionych przez zakon w latach 1179–1180). L’Estoire
de Eracles, s. 50–51; S. R u n c i m a n, op. cit., t. 2, s. 371.
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B. H a m i l t o n, The Leper, s. 111–112.
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Wilhelm z Tyru, op. cit., ks. 21, rozdz. 14, s. 1028.
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Ibidem, ks. 21, rozdz. 14, s. 1027–1029.
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Hrabia Flandrii nie zamierzał pozostawać długo poza swoim państwem, co byłoby nieuniknione w przypadku przyjęcia godności regenta i naczelnego wodza. B. Hamilton sugeruje, że jedynym czynnikiem mogącym
skłonić Filipa do zmiany zdania byłby podbój Egiptu i możliwość utworzenia tam własnego, niezależnego
(zwłaszcza od Bizancjum) państwa. B. H a m i l t o n, The Leper, s. 122–131.
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ha miastu Harenc. W kampanii tej towarzyszyli mu przywódcy pulanów: książę Antiochii
Boemund oraz hrabia Trypolisu70. Przerwano ją nagle, bez uzyskania jakiegokolwiek sukcesu, na wieść (nieprawdziwą) o przybyciu Saladyna do Syrii. Filip, zadowolony, że powalczył z Saracenami, powrócił do Jerozolimy, w błogim nastroju spędził w niej kilka miesięcy
i odpłynął z Ziemi Świętej, by już nigdy do niej wrócić.
Tymczasem Saladyn, posiadający od szpiegów informacje o odpłynięciu bizantyjskich
posiłków oraz rozproszeniu się królewskiej armii, poprowadził wojska wzdłuż wybrzeża,
pozostawił niewielki oddział z zadaniem blokady Askalonu, gdzie znajdował się trędowaty
monarcha i pomaszerował na pozbawioną większych sił Jerozolimę, by jednym uderzeniem rozstrzygnąć wojnę. Baldwin zdołał przebić się z obleganej twierdzy i zbierając rozproszone oddziały ścigał wroga71. Dopadł go 25 listopada pod Mongisard i choć w wojsku
królewskim było zaledwie 375 rycerzy rozbił jego kilkakrotnie liczniejszą armię. Wilhelm
z Tyru milczy na temat dowódcy chrześcijan w tej bitwie, jako ojca zwycięstwa wymieniając 16–letniego króla Baldwina72. Arcybiskup celowo pominął zasługi księcia, o którym kilka rozdziałów wcześniej rozpisywał się jako o wodzu królewskiej armii. Nie mógł jednak
zaprzeczyć jego obecności. Również Ernoul nie przypisał księciu naczelnego dowództwa,
chociaż chwalił jego męstwo w bitwie73. Renalda jako wodza armii Franków pod Montgisard wymienił natomiast Abu Szama74.
Przez trzy kolejne lata Królestwo Jerozolimskie kontynuowało wojnę (Renald kierował
m.in. kampanią na Synaju w 1178 r.75). Dopiero klęska poniesiona pod Beaufort oraz narastający rozłam w łonie elity państwa skłoniły Baldwina IV do zawarcia dwuletniego rozejmu. Renald, jako bliski doradca króla, był jednym z autorów porozumienia. Pośrednio
potwierdza to, nie wymieniająca księcia, kronika Wilhelma z Tyru. Chociaż rozejm odpowiadał oczekiwaniom pulanów i przynosił im liczne korzyści, jego zawarcie oraz szczegółowe warunki zostały skrytykowane przez arcybiskupa jako marnotrawiące dotychczasowe osiągnięcia krzyżowców76. Bieżąca walka polityczna wzięła więc górę nad interesem
państwa i wyznawanymi przez autora wartościami!
Dodatkową przyczyną przerwania wojny był narastający problem dziedziczenia tronu.
Najbliższym męskim krewnym trędowatego króla był jego siostrzeniec Baldwin, urodzony
w 1177 roku. Drogą dworskich intryg doprowadzono do ślubu jego owdowiałej matki Sybilli z przybyłym właśnie z Europy Gwidonem de Lusignan (ok. 1152–1194)77, którego
starszy brat Amalryk (1145–1205) był konetablem Królestwa. Większość baronów sprzeciwiała się temu związkowi, gdyż nie przynosił on żadnych militarnych ani politycznych korzyści78. Gwidon nie był doświadczonym żołnierzem ani wytrawnym politykiem (cechy te
wykazał dopiero w późniejszych latach jako król Cypru79), stał się więc narzędziem stronnictwa „jastrzębi”.
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Abu Szama, op. cit., s. 189–193; Wilhelm z Tyru, op. cit., ks. 21, rozdz. 19, s. 1036–1037; S. R u n c i m a n,
op. cit., t. 2, s. 378–380.
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Wilhelm z Tyru, op. cit., ks. 21, rozdz. 20–22, s. 1037–1042.
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Ibidem, ks. 21, rozdz. 23, s. 1042–1043.
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Abu Szama, op. cit., s. 188–189; B. H a m i l t o n, The Leper, s. 133–136.
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B. H a m i l t o n, The Leper, s. 141.
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Wilhelm z Tyru, op. cit., ks. 22, rozdz. 1, s. 1063.
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Rodzina Lusignanów z Poitou, mało znaczących lenników królów Anglii, mogła poszczycić się chlubnymi
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przybyły do Ziemi Świętej w 1101 r., w rok później poległ w bitwie pod Ramlą. B. H a m i l t o n, The Leper, s. 97.
78
Ernoul, op. cit., s. 60; Wilhelm z Tyru, op. cit., ks. 22, rozdz. 1, s. 1062–1063. Być może ślub Sybilli z Gwidonem był naprędce zorganizowaną akcją mającą zniweczyć podjętą przez Rajmunda z Trypolisu i Boemunda
z Antiochii próbę odsunięcia od władzy chorego Baldwina IV i wydania jego dziedziczącej koronę siostry za
Baldwina z Ibelinu. B. H a m i l t o n, The Leper, s. 150–156.
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L’Estoire de Eracles, s. 188–192; A History of the Crusades, t. 2, s. 602–603.
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Pierwszym ich wspólnym zwycięstwem było mianowanie arcybiskupa Cezarei Herakliusza patriarchą Jerozolimy80. Na godność tę liczył Wilhelm z Tyru. Nie dość, że przeżył rozczarowanie, to w 1184 r. został obłożony ekskomuniką przez Herakliusza81. By uzyskać jej
zdjęcie musiał udać się aż do Rzymu, gdzie zmarł. Kolejnym oskarżonym był hrabia Rajmund ponoć knujący spisek i dążący do odebrania Baldwinowi korony82. Pan Trypolisu
oczyścił się z zarzutów, ale na pewien czas utracił łaski monarchy. W tym okresie Châtillon
był aktywny politycznie jako ambasador i rozjemca. W 1181 r. był jedynym świeckim
członkiem poselstwa wysłanego z Jerozolimy do Antiochii, by doprowadzić do ugody pomiędzy Boemundem III a patriarchą Emerykiem83. Sędziwy arcybiskup tym razem również piętnował małżeństwo swojego władcy — Boemund ożenił się ze swoją poddaną
Sybillą84. Renald uczestniczył także w mediacjach między klasztorami85 i był ich hojnym
donatorem86. W okresie od 1177 do lutego 1182 r. siedmiokrotnie wymieniony został
w dokumentach króla Baldwina lub jego siostry Sybilli jako pierwszy z listy świeckich
świadków87. W 1181 roku zyskał kolejnego sprzymierzeńca żeniąc swoją pasierbicę Izabelę z Toronu z Rubenem III, księciem Cylicji 1175–118788.
Przez cały czas znajdował się również na pierwszej linii na froncie walki z Saladynem. Filarami władzy krzyżowców w Zajordanii, wbijającej się klinem między Egipt i Syrię, były
dwie potężne i trudno dostępne twierdze Kerak (Kerak de Moab, Al–Karak) i Montréal
(Krak de Montréal, Asz–Szaubak), mocne punkty oporu i dogodne bazy wypadowe89. Znacząco utrudniały one i spowalniały przerzucanie wojsk z południowej i zachodniej części
państwa Saladyna do wciąż całkowicie nie opanowanej przez niego Syrii. Dlatego jeszcze
w 1170 r., kiedy uznawał zwierzchność Nura ad–Dina, władca Egiptu odebrał krzyżowcom
port Ajlat nad Zatoką Akaba dzięki czemu uzyskał kontrolę nad wąskim szlakiem lądowym
łączącym oba sprzymierzone państwa islamskie90.
Zawarty w 1180 r. rozejm przyznawał zarówno chrześcijańskim jak i muzułmańskim
kupcom oraz pielgrzymom prawo swobodnego tranzytu przez terytoria krzyżowców i mahometan. W ciągu następnych lat Renald kilkakrotnie złamał warunki tego porozumienia,
co uznawane jest za koronny dowód jego wrogości wobec islamu, prywaty, politycznego
i militarnego szaleństwa. Ocena taka nie uwzględnia strategicznych celów Saladyna i jego
80

Wilhelm z Tyru, op. cit., ks. 22, rozdz. 4, s. 1068.
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długofalowej polityki wobec państw krzyżowców. Władca Egiptu potrzebował pokoju
w Zajordanii, aby dokończyć podbój Syrii nim ponownie zwróci się przeciwko krzyżowcom. Przeciwdziałanie temu stanowiło konieczność dla Królestwa Jerozolimskiego i politykę tę zgodnie prowadzili król Baldwin, hrabia Rajmund i Renald de Châtillon.
As–Salih został otruty w grudniu 1181 r. Spośród pretendentów do władzy nad Aleppo
największe szanse miał przebywający w Egipcie Saladyn. Jedynie odcięcie mu drogi do Syrii stwarzało możliwość, że miastem zawładnie jakiś lokalny przywódca, który, by bronić
niezależności gotów będzie sprzymierzyć się z Frankami. Wczesną wiosną następnego roku Renald opuścił Zajordanię, by na terytorium Arabii czatować na kupców i pielgrzymów
z Damaszku i odciągnąć uwagę Saladyna od spraw syryjskich. Po wyczerpującym marszu
przez pustynię opanował oazę Tajma91 (około 400 km od Keraku!) i zachęcony sukcesem
skierował żołnierzy na Medynę. Opowieści arabskich kronikarzy, że zamierzał zdobyć
i zbezcześcić to ważne dla muzułmanów miasto, w którym prorok Mahomet znalazł schronienie po ucieczce z rodzinnej Mekki, nie zasługują na danie im wiary. Książę miał zbyt słabe oddziały (musiał przecież pozostawić garnizony w zamkach Zajordanii a ponadto
wielkiej armii trudno byłoby niezauważenie przeniknąć tak głęboko na terytorium wroga), by ryzykować oblężenie Medyny, której i tak nie zdołałby utrzymać. W odpowiedzi Saladyn polecił swemu bratankowi Farruchszachowi uderzyć na Zajordanię. Renald zdołał
jednak bezpiecznie wrócić z dalekiego rajdu, w powrotnej drodze ograbiając jeszcze karawanę pielgrzymów92. Wydarzenia te, oderwane od politycznego kontekstu, przedstawiane
są jako haniebny atak na święte miejsca oraz wyznawców islamu oraz dowód rzekomej
prywaty księcia, który zerwał rozejm, by zdobyć trochę łupów na pielgrzymach93, tymczasem nawet Abu Szama dostrzegał ich związek z wydarzeniami w Syrii94.
Akcja ta zdołała przeszkodzić Saladynowi w opanowaniu Aleppo (podporządkował je
dopiero w czerwcu 1183 r.), ale przyniosła Renaldowi przejściową, być może pozorowaną,
niełaskę. Władca Egiptu i prawie całej Syrii (ostatnim liczącym się ośrodkiem nie uznającym jego władzy pozostał Mosul) zażądał od króla Baldwina reparacji za pogwałcenie rozejmu. Książę odmówił i w konsekwencji na kilka miesięcy utracił królewską łaskę95.
Słynący z łaskawości Saladyn sięgnął po te same środki represji i szantażu, jakimi przed laty mścił się Renald oszukany przez cesarza Manuela. Nie najechał co prawda Cypru, lecz
uwięził i sprzedał na targu niewolników 1500 chrześcijańskich pielgrzymów, których statki zła pogoda zagnała do egipskiej Damietty96. Zaostrzenie stosunków z najpotężniejszym
sąsiadem wpłynęło na rezultat walki stronnictw na królewskim dworze. Wielkanoc 1182 r.
była bowiem czasem powrotu do łask hrabiego Trypolisu. Król uległ naleganiom grupy baronów i rycerzy i zaprosił Rajmunda na swój dwór a następnie uczynił go doradcą97. Już
27 kwietnia hrabia wymieniony został jako pierwszy z listy świeckich świadków nadania
Wilhelmowi z Tyru dziesięcin z Toronu. Tym samym po pięciu latach zastąpił w tej roli Renalda, który świadkował jako trzeci — po Rajmundzie i Joscelinie de Courtenay98.
Książę nie utracił jednak wpływów i pozostał liczącym się politycznym i militarnym
przywódcą. Nie wziął udziału w wojnie z Saladynem, który bezskutecznie oblegał kilka
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ufortyfikowanych miast krzyżowców oraz stoczył nierozstrzygniętą bitwę pod Belvoir99.
W tym czasie przygotowywał się do swojego najbardziej śmiałego przedsięwzięcia. W Keraku100 lub w rządzonym przez Gwidona de Lusignan Askalonie zbudował pięć okrętów,
które po wypróbowaniu na wodach Morza Martwego nakazał rozłożyć na części, tak by
mogły zostać przetransportowane przez karawanę wielbłądów i zwodowane na Morzu
Czerwonym. Akwen ten i jego wybrzeża stanowiły wewnętrzne terytorium muzułmańskie, cieszące się pokojem i bezpieczeństwem. Ta ważna arteria przepływu pielgrzymów
i towarów pozbawiona była większych stałych garnizonów zdolnych do obrony miast, portów i karawan, dlatego stanowiła łatwy łup dla potencjalnych agresorów.
Atak na wybrzeża Morza Czerwonego opisany został wyłącznie przez źródła muzułmańskie. Wilhelm z Tyru, zapewne powodowany niechęcią do Renalda, przemilczał jego słynny rajd. Akcja ta nieprzypadkowo została skoordynowana z opisaną ze szczegółami przez
arcybiskupa, wyprawą hrabiego Rajmunda na Damaszek101. Kosztowne i długotrwałe przygotowania nie mogły również odbywać się bez wiedzy króla. Tak więc nie była to prywatna krucjata księcia przeciwko świętym miejscom islamu. Z drugiej strony, nie można
zgodzić się z Ernoulem, który utrzymuje, że była to wyprawa łącząca w sobie cele szpiegowskie i odkrywcze102.
Zimą 1182/1183 r. Renald odbił Ajlat, z dwoma statkami przystąpił do oblężenia pobliskiej warowni, w której schronił się garnizon Saladyna, zaś resztę eskadry wysłał w piracki
rejs z rozkazem rabowania i siania strachu wśród muzułmanów103. Ponieważ agresorom
nie miał kto stawiać oporu, okręty księcia kolejno łupiły miasteczka na afrykańskim wybrzeżu aż dotarły do położonego na wprost Mekki Ajzabu. Ten wielki nubijski port również nie oparł się chrześcijańskim piratom, którzy zagarnęli statki wyładowane towarami
z Indii i obrabowali przybyłą właśnie karawanę pielgrzymów z Egiptu. Następnie, z równą
skutecznością przenieśli działalność na arabskie wybrzeże niszcząc ogniem jednostki zacumowane w portach a w okolicach Mekki topiąc statek z pielgrzymami (oprócz tej jednostki ich łupem padło w sumie 18 statków kupieckich). Arabscy kronikarze prześcigali się
w wymyślaniu celu pirackiej akcji — najczęściej twierdzili, że książę zamierzał wykraść
zwłoki proroka Mahometa, a Modjir–ad–Dîn posunął się aż do przypuszczenia, że zdobywcy chcieli je pochować na terytorium swojego państwa, by przyciągnąć w ten sposób zyskowny ruch pielgrzymkowy104.
Chociaż ciosy te z pozoru, tak jak poprzednia akcja Renalda, wymierzone były w cały
świat muzułmański, najbardziej ucierpiał od nich prestiż Saladyna, który otwarcie aspirował do podporządkowania sobie wyznawców islamu od Egiptu po Arabię i Syrię. Dopuszczenie do zagrożenia Mekki oraz zmierzających do niej pielgrzymów oznaczało
zakwestionowanie tego przywództwa105, osłabienie autorytetu zwycięskiego wodza i groziło wypowiedzeniem posłuszeństwa przez co bardziej niepokornych emirów. Aby zmyć
tę hańbę klęska Renaldowych korsarzy musiała być szybka i pokazowa. Namiestnik Egiptu
al–Adil zaciągnął na służbę piratów i żeglarzy z północnej Afryki, błyskawicznie przerzucił
ich na Morze Czerwone, odzyskał Ajlat i rozpoczął bezlitosne polowanie na flotę Renalda.
Jej marynarze nieświadomi tych niepomyślnych wydarzeń oraz rozleniwieni łatwymi zwycięstwami dali się zaskoczyć w okolicach Medyny. Straciwszy statki, otoczeni i bez szans
powrotu skapitulowali bez walki. Było ich około 170. Co najmniej dwóch rytualnie zamor-
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Ibn al–Athir, op. cit., s. 658.
Wilhelm z Tyru, op. cit., ks. 22, rozdz. 20–22, s. 1102–1109.
Ernoul, op. cit., s. 69–70.
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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

Książę Antiochii Renald de Châtillon († 1187)...

41

dowano w Mekce, pozostałych podzielono na niewielkie grupy i wysłano do różnych
miast, głównie w Egipcie, gdzie dokonano ich egzekucji106.
Saladyn radując się ze zwycięstwa złożył ślub, że nigdy nie przebaczy Renaldowi popełnionej zbrodni. Przyjął wyzwanie rzucone mu jako opiekunowi islamu i przez dwa lata
czynił wszystko, by dostać księcia w swoje ręce. Po krwawych letnich walkach, jesienią
1183 r. ponownie uderzył na Królestwo Jerozolimskie i otoczył jego armię skoncentrowaną przy Źródle Goliata. Mianowany regentem Gwidon de Lusignan107 zaufał Renaldowi,
który odzyskał wpływy na dworze po udanej akcji na Morzu Czerwonym108, i pomimo dokuczliwego głodu nie opuścił obronnej, dobrze zaopatrzonej w wodę pozycji, by zmierzyć
się z liczniejszym wrogiem. Defensywna strategia okazała się zwycięska. Po tygodniu bezowocnych działań mających sprowokować chrześcijan do ataku i stoczenia bitwy z dala od
źródeł wody, Saladyn wycofał się za Jordan. Nie porzucił jednak myśli o wojnie i wkrótce
stanął pod Kerakiem, twierdzą znienawidzonego Renalda.
Cel i termin ataku nie został wybrany przypadkowo. 22 listopada 1183 r. w zamku odbywał się ślub109 pasierba Renalda, siedemnastoletniego Onufrego IV z Toronu z jedenastoletnią księżniczką Izabelą, przyrodnią siostrą króla Baldwina IV. Wśród zaproszonych
i przybyłych gości znajdowało się wielu dostojników Królestwa. Gdyby Saladynowi udało
się ich pojmać, uzyskałby silne karty przetargowe w negocjacjach z władcą Jerozolimy.
Plan prawie się powiódł — atakujący opanowali podzamcze, zaś weselni goście tylko dzięki męstwu kilku rycerzy znaleźli bezpieczne schronienie w murach twierdzy110. Ich sytuacja była trudna, gdyż garnizon poniósł znaczne starty podczas walk w lecie (w jednej tylko
zasadzce miała polec setka żołnierzy Renalda111). Saladyn zamierzał wziąć zamek szturmem, sprowadził kilka katapult i prowadził intensywne prace oblężnicze112. Nie zdążył,
gdyż zaalarmowany Baldwin zebrał armię i 4 grudnia przybył z odsieczą113. Zwinął więc
oblężenie i wycofał się bez walki. Latem następnego roku ponowił atak na Kerak, lecz wycofał się wraz z dotarciem posiłków dla oblężonych114.
Powyższe wydarzenia przekonują, że konflikt chrześcijańsko–muzułmański był również
osobistą walką dwóch znakomitych adwersarzy: Renalda i Saladyna. Obaj kierowali się
religijnymi motywami i posługiwali pobożną retoryką, byli równie sprytni i przebiegli,
odwoływali się do wiary i honoru, szanowali silniejszego przeciwnika. Jeśli zachodziła
potrzeba Renald oczarowywał rozmówców dwornymi manierami, Saladyn natomiast publicznie wzruszał się i płakał nad niedolą poddanych, nieszczęściem, jakie spotkało przyjaciół i śmiercią pokonanych wrogów. Muzułmański przywódca stosował bardziej
urozmaicone techniki walki i dyplomacji, potrafił cierpliwie czekać, aż osłabiony przeciwnik sam uzna jego władzę. Walkę zbrojną uzupełniał pokojową i religijną propagandą, zamiast jednoczyć doprowadzał do podziałów wśród wrogów a szeroko głoszoną dobrocią
i łaskawością kruszył opór wielu nieprzyjaciół. Książę dorównywał mu śmiałością politycznych wizji i planów, lecz nie potrafił zjednoczyć wokół nich całej elity Królestwa.
W VI wieku Abraha, namiestnik cesarza Etiopii w Jemenie, próbował zawładnąć Mekką.
Jego armia, w skład której wchodził również słoń, została jednak zdziesiątkowana przez zarazę i zmuszona do odstąpienia od miasta. Wydarzenie to opisuje jedna z sur Koranu: „Czy
nie widziałeś, jak postąpił twój Pan z towarzyszami słonia? Czy nie zniweczył ich podstę106
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pu? Czy nie rzucił przeciwko nim ptaków lecących stadami, które obrzuciły ich kamieniami z palonej gliny? I uczynił ich jak objedzone pole zboża”115. W liście napisanym do kalifa
wiosną 1183 r. Saladyn opisał jak sprawnie i zdecydowanie rozprawił się z piratami Renalda. Powołując się na powyższą surę nazwał ich „towarzyszami słonia”116. Wykorzystał propagandowo ten fragment Koranu i zinterpretował jako zapowiedź klęski Renalda. Pan
de Châtillon był dla króla Egiptu i Syrii słoniem Chrystusa — potężnym i niebezpiecznym
wrogiem. Porównanie to jest w pełni uzasadnione postawą Renalda, którego wszystkie
działania podjęte po wyjściu z niewoli służyły osłabieniu sąsiednich państw islamskich
i uniemożliwieniu im zjednoczenia się pod berłem jednego władcy117.
W chrześcijaństwie słoń ma bogate i pozytywne znaczenie. Starożytni autorzy uważali,
że zwierzę to żyje ponad 100 lat (w rzeczywistości ok. 70–80 lat) i uznawali je za symbol
długowieczności oraz wynikającej z niej mądrości. Wielkość i siłę słoni, w epoce hellenistycznej (a w Indiach aż do XVIII wieku) powszechnie wykorzystywanych do działań bojowych, przeciwstawiano potędze zła. Jako znak zbrojnej mądrości interpretowane są
wizerunki tych zwierząt z ornatu z Göss koło Leoden (XI wiek) i obrusu ołtarzowego
z kościoła św. Wita w Moenchengladbach (XV wiek)118. Prócz rozsądku i rozwagi przypisywano słoniowi wyjątkową cnotę czystości i wstrzemięźliwości, którą samiec miał zachowywać podczas prawie dwuletniej ciąży samicy. Para słoni symbolizowała też pierwszych
ludzi — Adama i Ewę. Z powodu braku naturalnej pożądliwości słonica musiała bowiem
skusić partnera, by ów skosztował owoców mandragory i na krótko porzucił wstrzemięźliwość. Konsekwencją chwilowego zapomnienia było opuszczenie Raju oraz dokonywany
w wodzie z obawy przed zagrażającym małemu słonikowi wężem (smokiem) poród, czytelny symbol chrztu świętego119. Spalenie skóry bądź kości słonia miało odpędzać węże.
Słoń jako wróg węża to symbol czystego serca rozważającego i zachowującego Boże nakazy, a przez to nie dopuszczającego do siebie grzesznych myśli, herezji i występków120.
W heraldyce słoń (albo tylko jego trąba i kieł) symbolizuje siłę połączoną ze spokojem duszy121. Słoń to także roch, czyli szachowa wieża — jedna z figur tej popularnej od średniowiecza gry122. Co prawda najstarsza średniowieczna moneta europejska z wyobrażeniem
słonia wybita została dopiero ok. 1220 roku w Karyntii, w ciągu trzech następnych stuleci
mincerze chętnie wykorzystywali bogatą symbolikę tego zwierzęcia123. Wypełniający Boże
nakazy, potężny i cierpliwy słoń, roztropnie uprzedzający zamiary wroga to najkrótsza
i bardzo prawdziwa charakterystyka Renalda jako pana Zajordanii124.
Wojna z Saladynem zaostrzyła walkę stronnictw w Królestwie Jerozolimskim. Z roku na
rok stawała się ona coraz bardziej bezwzględna, a co gorsza interes państwa przegrywał
z wolą osłabienia i upokorzenia politycznych rywali. Znakomitym tego przykładem była
ocena kampanii z 1183 r. Trwanie bez walki u Źródła Goliata, zmuszające przeciwnika do
odwrotu, pulanie przedstawili królowi Baldwinowi jako wielki błąd militarny, dowód
tchórzostwa, a może nawet zdrady Gwidona de Lusignan. Ponieważ ów dodatkowo pokłócił się ze szwagrem, został pozbawiony regencji i wkrótce zastąpiony przez hrabiego Try-
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polisu. Zmiany te dokonywały się wówczas, gdy Saladyn oblegał Renalda w Keraku.
Gwidon, pozbawiony pomocy i autorytetu księcia, łatwo utracił królewską łaskę. Baldwin IV oficjalnie ogłosił sześcioletniego syna Sybilli swoim dziedzicem a ją samą nakłaniał
do zerwania szkodliwego małżeństwa z Gwidonem, który, urażony, demonstracyjnie wypowiedział władcy posłuszeństwo i zamknął się w warownym Askalonie. Renald nie zdołał
przeszkodzić upadkowi Gwidona, ale razem z pozostałymi członkami stronnictwa „jastrzębi” nie pozostawił go własnemu losowi. Raz po raz starali się oni uzyskać dla byłego regenta królewskie przebaczenie i to tak natarczywie, że kilku z nich, m.in. patriarcha
Herakliusz, zostało czasowo zmuszonych do opuszczenia dworu.
Jesienią 1184 r., Gwidon, by w jaki bądź sposób zaszkodzić Baldwinowi, napadł na beduińskich pasterzy, którzy wnosząc niewielkie opłaty do królewskiego skarbca, uzyskali
prawo do korzystania z pastwisk w pobliżu Askalonu. Zagarnięty łup był niewielki, lecz
bardziej od pasterzy ucierpiał prestiż króla jerozolimskiego125. Trędowaty monarcha nie
miał już siły i zdrowia, by samodzielnie rządzić, więc wyznaczył na regenta Rajmunda
z Trypolisu126 i wieczyście wykluczył Gwidona z grona ewentualnych przyszłych regentów
i następców tronu. Wkrótce zmarł i zgodnie z jego wolą korona przypadła siostrzeńcowi Baldwinowi V (1185–1186). Sprawujący regencję hrabia Rajmund nie zdołał uśmierzyć wewnętrznych sporów, chociaż udało mu się doprowadzić do zawarcia rozejmu
z Saladynem.
Czteroletni rozejm (liczony od 1183 r.) nie był jednak sukcesem pulanów. Po pierwsze
kryła się za nim nie wola porozumienia chrześcijan z muzułmanami, lecz obustronny brak
środków na kontynuowanie wojny. Trwająca czwarty rok z rzędu susza osłabiła militarnie
przeciwników. Królestwu groził głód, lecz gdyby Saladyn zdecydował się na atak również
miałby poważne problemy z wyżywieniem swojej armii. Krzyżowcy nie mogli liczyć na
znaczące posiłki z Europy, więc ogół baronów nie oponował przeciwko rozejmowi127. Był
wśród nich i Renald, który porzucił rywalizację z hrabią Trypolisu i zaczął go wspierać tak
w polityce wewnętrznej jak zagranicznej. Tym też należy tłumaczyć wzmiankowany przez
al–Athira osobisty rozejm zawarty pomiędzy Renaldem i Saladynem128. Rządzone przez
dziecko Królestwo potrzebowało przede wszystkim jedności i solidarności wszystkich
chrześcijan a prywata baronów (zademonstrowana rok wcześniej przez Gwidona de Lusignan, czy rok później przez Rajmunda z Trypolisu) tylko mu szkodziła. Wysoką pozycję seniora Zajordanii potwierdził wystawiony w Akce 16 maja 1185 r. wspólny dokument
króla i regenta sankcjonujący alienację pewnych królewszczyzn, w którym Renald, jak
za dawnych lat otwierał listę świeckich świadków129. Chociaż konflikty wewnętrzne
udało się przytłumić, obóz przeciwników hrabiego Trypolisu rósł w siłę, szczególnie, że
w 1186 roku Gerard de Ridefort został wybrany wielkim mistrzem zakonu templariuszy.
W sierpniu 1186 r. w Akce zmarł król–dziecko a przeciwnicy hrabiego, który miał pełnić
funkcję regenta dopóki papież, cesarz oraz królowie Anglii i Francji nie rozsądzą, której
z sióstr Baldwina IV powinna przypaść korona130, przeprowadzili zamach stanu131. Nakłonili Rajmunda do opuszczenia miasta i pod jego nieobecność ogłosili Sybillę królową. Było
to działanie bezprawne, więc regent wezwał pod swój sztandar najpotężniejszych wasali
Królestwa. Stawili się wszyscy prócz Renalda. Okazali się jednak zbyt słabi i nie dość zde125
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terminowani, by podtrzymać roszczenia regenta. Ich przeciwnicy kontrolowali większość
miast i łaskawie zapraszali na uroczystości koronacyjne Sybilli do Jerozolimy. Renald publicznie głosił prawa do tronu rodzonej siostry Baldwina IV132. Był również obecny podczas koronacji133. Arcybiskup Herakliusz wezwał Sybillę, by obdarzyła koroną Królestwa
tego, kogo uważa za najgodniejszego sprawowania władzy. Oczywiście był nim Gwidon,
któremu stronnicy, z Renaldem na czele, natychmiast złożyli hołd a Gerard de Ridefort
krzyknął, że wreszcie odpłacił się Rajmundowi za niedoszły ślub z dziedziczką Botronu134.
Pulanie nie mieli dość odwagi, by rozpętać wojnę domową ani poprzeć innego, lepszego
kandydata do tronu (Rajmund nie mógł być brany pod uwagę, gdyż oficjalnie domagał się
jedynie uznania swojej regencji). Potencjalny pretendent — Onufry IV z Toronu, mąż księżniczki Izabeli — z racji młodego wieku i braku doświadczenia nie miał szans na zjednoczenie u swego boku obu stronnictw. Ponieważ Onufry był pasierbem Renalda, jest bardzo
prawdopodobne, że to książę przekonał go do pojednania się z Sybillą i Gwidonem i rezygnacji z przedwczesnych marzeń o koronie135. Pulanie kolejno składali więc hołd królewskiej parze a rozczarowany władca Trypolisu, ślubując, że nie uzna władzy Gwidona,
usunął się do dóbr żony136. Za przykładem Rajmunda poszli inni, jak Baldwin z Ibelinu,
który odmówił złożenia hołdu nowemu królowi, przekazał lenno swojemu niepełnoletniemu synowi i wyjechał do Antiochii.
Ustabilizowanie się władzy w Królestwie oznaczało wznowienie wojny z Saladynem. Historycy winią za to króla Gwidona oraz jego najbliższych doradców Gerarda de Ridefort
i Renalda de Châtillon137. Przypisują im prostą motywację — żądzę łupów, nowych lenn
oraz nienawiść do islamu. Działania polityczne i militarne prowadzone przez dziewięć poprzednich lat przez księcia Antiochii przeczą jednak takiemu wizerunkowi — Renald nie
cofał się przed walką czy ryzykownym wypadem w głąb nieprzyjacielskiego terytorium,
ale równocześnie miał swój udział w zawarciu dwóch rozejmów. Nie wydaje się również,
by przywódcy „jastrzębi” upatrywali w wywołaniu wojny sposobu na przywrócenie wewnętrznej jedności Królestwa. Chociaż demonstrowali wojowniczość i posługiwali się
wojenną retoryką nie byli gotowi do wojny. Nie mieli również zamiaru dzielić się władzą
z hrabią Trypolisu.
Wznowienie działań militarnych było natomiast korzystne dla Saladyna, który wiosną
1186 r. podporządkował sobie Mosuli i zakończył jednoczenie Syrii. Wszystkie granice jego państwa były bezpieczne, sąsiedzi albo byli sprzymierzeńcami albo zawarto z nimi rozejm. W tym samym roku zapadł również na zdrowiu i, jak sądzę, świadomość grożącej mu
nagłej śmierci skłoniła go do podjęcia kolejnej próby odzyskania Jerozolimy. Zaostrzenie
stosunków z Frankami dawało mu pretekst do odrzucenia prób przedłużenia rozejmu (wygasającego na Wielkanoc 1187 r.). W zwycięskiej wojnie dostrzegał też szansę przydania
swoim synom autorytetu, niezbędnego do bezproblemowej sukcesji po nim. Oczywiście
wiedział o podziałach w Królestwie a posługując się hasłem świętej wojny miał nadzieję
zjednoczyć wyznawców islamu.
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L’Estoire de Eracles, s. 28.
Ernoul, op. cit., s. 132–133.
134
Wyjaśnieniem dziwnej historii w wyznaczeniem przez Sybillę władcy Królestwa Jerozolimskiego może być
wymuszenie na niej zgody na rozwód z Gwidonem. Jeżeli, jak sugeruje B. Hamilton, ceną zaakceptowaną przez
niechętnych Lusignanowi baronów było przyzwolenie na wolny wybór przyszłego męża przez królową, Sybilla
oszukała przeciwników — otrzymawszy koronę wybrała niemiłego im Gwidona! B. H a m i l t o n, The Leper,
s. 218–221.
135
Onufry potajemnie uciekł z Nablusu dokąd hrabia Rajmund zwołał stronników. Ibidem, s. 135–136.
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Ibidem, s. 136–137 ; S. R u n c i m a n, op. cit., t. 2, s. 404–407.
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Potwierdzeniem wpływów Renalda było jego występowanie na czele listy świeckich świadków w dokumentach króla Gwidona: trzech nadaniach dla Joscelina de Courtenay z listopada 1186 r. oraz donacji na rzecz
Szpitala Najświętszej Marii Panny przy Domu Niemieckim w Jerozolimie, datowanej przez wydawcę na marzec
1186 r., lecz prawdopodobnie późniejszej o rok, gdyż wówczas Gwidon nie był jeszcze królem — Tabulae ordinis, nr 18–21, s. 18–21.
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Idea dżihadu138 zaczęła odradzać się wkrótce po I wyprawie krzyżowej (najpierw w Damaszku i Aleppo), lecz przez następne cztery dekady jej zasięg społeczny ograniczał się
do części elit obawiających się podbicia przez Franków oraz walczących o „rząd dusz”
grup żarliwych wyznawców islamu. Wezwania do porzucenia obojętności, z jaką rzesze
muzułmanów przypatrywały się obecności krzyżowców w Lewancie oraz twierdzenia
o trwałej i niemożliwej do przezwyciężenia wrogości dzielącej wyznawców chrześcijaństwa i islamu wykorzystane zostały już w wojnie o Edessę. Dżihad przestał być wojną
obronną, lecz miał trwać dopóki cały świat nie znajdzie się pod władzą islamu. Saladyn tylko kontynuował dzieło Nura ad–Dina, który za niezbędny warunek powodzenia wojny
uznał polityczne zjednoczenie wszystkich państw muzułmańskich sąsiadujących z państwami krzyżowców oraz przypisał wyjątkowe znaczenie posiadaniu Jerozolimy i jej odzyskanie uczynił militarnym priorytetem. Obaj wspomniani władcy byli sunnitami i w imię
świętej wojny z niewiernymi ograniczali prawa i wpływy szyickich współwyznawców i bezwzględnie zwalczali sekty stanowiące wobec nich konkurencję (np. asasynów). Święta wojna służyła więc Saladynowi jako parawan ukrywający żądzę władzy
i polityczne ambicje139.
W grudniu 1186 r. Renald złamał warunki rozejmu. Na czele garnizonu Montrealu zaatakował wędrującą najkrótszym szlakiem przez Zajordanię kupiecką karawanę z Kairu do
Damaszku140. Napaść ta przedstawiana jest jako dowód samowoli Renalda, chęci zagarnięcia łupów a nawet wywołania wojny, tymczasem książę miał pełne prawo do podjęcia zdecydowanych kroków. Ibn al–Athir zanotował, że karawanie towarzyszyła liczna, dobrze
uzbrojona eskorta141. Jej obecność stanowiła pogwałcenie warunków rozejmu. Nie można wykluczyć, że była to świadoma prowokacja mająca zrzucić ciężar winy za wywołanie
wojny na przeciwników. Oburzony senior Zajordanii zareagował ostro i zdecydowanie. Zagarnął znaczne łupy w towarach i gotówce, zaś kupców wraz z rodzinami uprowadził
w nadziei uzyskania okupu albo sprzedania w niewolę142.
Wydarzenie to obrosło w liczne mity. Nie była to karawana pielgrzymów do Mekki
ani też w ręce Renalda nie wpadła siostra Saladyna. Przedstawienie ofiar napaści jako pątników okazało się znakomitym posunięciem propagandowym potęgującym atmosferę
świętej wojny i zachęcającym poddanych Saladyna do garnięcia się pod jego sztandary.
Pielgrzymka siostry Saladyna do Mekki w rzeczywistości odbyła się wiosną następnego roku. Brat osobiście czuwał nad jej bezpieczeństwem i towarzyszył ze swoją armią. Celowo
poprowadził ją przez Zajordanię i dotkliwie spustoszył wioski w pobliżu Keraku i Montrealu143. Połączenie obu karawan w jedną było prawie natychmiastowym zabiegiem sułtańskich apologetów i ideologów dżihadu dowodzących na tym przykładzie nieusuwalnej
wrogości pomiędzy chrześcijaństwem i islamem. Abu Szama dodatkowo przedstawił księcia jak bluźniercę, wymyślając jego hardą odpowiedź na skargi i błagania jeńców: „To
niech was wyzwoli wasz Mahomet”144.
Napaść na karawanę oznaczała zerwanie rozejmu. Saladyn wykorzystał propagandowo
napad, by zjednoczyć wokół siebie wyznawców Allacha. Głosząc, że występuje w ich obronie i pragnie pomścić krzywdę, jaką uczyniono jego honorowi przygotowywał się do świę138

Terminem dżihad (dosł. dokładanie starań, tłumaczone jako święta wojna) określa się w islamie wysiłki
i działania zmierzające do ustanowienia w świecie panowania dobra i sprawiedliwości a wykorzenienia zła,
czyli zmierzające do szerzenia islamu. Tzw. „dżihad większy” jest pokojową walką ze wszystkim, co jest przeciwne religii i sposobowi życia muzułmanów. „Dżihad mniejszy”, którego narzędziem jest miecz, to zbrojna
i honorowa walka w samoobronie.
139
R. I r w i n, Islam a ruch krucjatowy 1096–1699, [w:] Historia krucjat, red. J. R i l e y – S m i t h, Warszawa
2000, s. 241–247; G. T a t e, op. cit., s. 78–92.
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B. H a m i l t o n, The Leper, s. 225; S. R u n c i m a n, op. cit., t. 2, s. 407.
141
Ibn al–Athir, op. cit., s. 676.
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Abu Szama, op. cit., s. 258–259; L’Estoire de Eracles, s. 34.
143
Abu Szama, op. cit., s. 261–262.
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Ibidem, s. 284.
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tej wojny, która miała zniszczyć Królestwo Jerozolimskie. Król Egiptu i Syrii nie działał
pochopnie, lecz z rozmysłem, co pośrednio świadczy, że zbrojni nieprzypadkowo towarzyszyli wspomnianej karawanie. Starannie przemyślaną strategią dążył do poróżnienia
chrześcijańskich władców i oficjalnie próbował uzyskać rekompensatę drogą pokojową.
Posłów wysłanych z żądaniem uwolnienia jeńców i wyrównania im poniesionych strat
Châtillon nawet nie wpuścił do zamku. Gwidon przyjął skargę, uznał jej zasadność i polecił panu Zajordanii spełnić wymagania, nie miał jednak możliwości wyegzekwowania swego rozkazu. Saladyn był tego świadom, więc grożąc wojną nie spodziewał się uzyskać
spełnienia słusznych skądinąd żądań. Konfrontacji, na dodatek w obronie Renalda, nie
chcieli niektórzy wasale Królestwa Jerozolimskiego: książę Antiochii Boemund odnowił
kończący się czteroletni rozejm, zaś Rajmund z Trypolisu zawarł nowy, a ponadto uzyskał
od Saladyna obietnicę poparcia starań o królewską koronę145.
Król Gwidon i jego najbliżsi doradcy Renald de Châtillon i Gerard de Ridefort stanęli
w obliczu groźby dwóch równoczesnych wojen: domowej i z muzułmanami. W zaistniałej
sytuacji pierwszoplanowym celem było pojednanie się z hrabią Trypolisu, do czego doprowadzono atakując na terytorium jego państwa oddziały Saladyna, którym hrabia zezwolił na przemarsz przez swoje ziemi. Sprowokowane przez Gerarda de Ridefort starcie
nad Sadzawką Cresson (1 maja 1187 r.) zakończyła się klęską skromnego oddziału krzyżowców, lecz uniemożliwiło Rajmundowi pozostanie na uboczu wojny.
Saladyn zwinął więc kolejne oblężenie Keraku i wkroczył do Galilei. Król Gwidon z całością sił Królestwa Jerozolimskiego i jego lenników rozbił obóz pod Seforią, gdzie miał
obfitość wody i paszy, i powtarzając strategię zastosowaną cztery lata wcześniej przy Źródle Goliata czekał na atak. Aby zmusić Franków do działania, a przede wszystkim wpłynąć
na ostrożnego Rajmunda, Saladyn uderzył 2 lipca na Tyberiadę nad Jeziorem Genezaret,
gdzie przebywała żona hrabiego. Mimo jej dramatycznych próśb, Rajmund podczas narady wojennej opowiedział się przeciwko planowi marszu przez bezwodne tereny do Tyberiady146. Król postanowił czekać, gdyż w podobnym duchu wypowiadała się większość
dostojników. Tylko Gerard de Ridefort domagał się natychmiastowego wydania bitwy.
Wieczorem, w rozmowie w cztery oczy z Gwidonem przypomniał mu jaką „hańbą” okrył
się u Źródła Goliata i skłonił do zmiany decyzji147.
Konsekwencją tego kroku był brak należytego zaopatrzenia armii w wodę, gdyż wydany
rano rozkaz natychmiastowego wymarszu uniemożliwił żołnierzom napełnienie bukłaków. Lipcowy upał oraz nasilające się ataki oddziałów Saladyna spowalniały pochód, tak
więc już 3 lipca stało się jasne, że dystansu 25 kilometrów dzielących Seforię od Tyberiady
nie uda się przebyć, jak planowano, jednego dnia. Otoczona przez wrogów armia musiała
przerwać marsz i rozbić obóz w bezwodnej okolicy. Także i następnego dnia wycieńczeni
z pragnienia krzyżowcy nie zdołali przebić się przez nieprzyjacielskie pozycje i dotrzeć do
wody. Na wzgórzach zwanych Rogami Hattin Saladyn zniszczył całą armię Królestwa Jerozolimskiego (z ponad 20 000 żołnierzy z pola walki uciekło ok. 3000, wśród których było
zaledwie kilkudziesięciu rycerzy!), zdobył relikwię Krzyża Świętego, wziął do niewoli króla Gwidona i liczne grono dostojników148. Sługa emira Ibrahima al–Mihraniego wziął do
niewoli Renalda de Châtillon. Jeszcze tego samego dnia książę został zgładzony.
Okoliczności śmierci Renalda znamy ze szczegółami, gdyż kronikarze obu stron skrzętnie je przytaczali149. Relacje ukazują Saladyna jako sprawiedliwego władcę: łaskawego dla
145

S. R u n c i m a n, op. cit., t. 2, s. 407–408.
L’Estoire de Eracles, s. 48–50.
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Ibidem, s. 52–53.
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O bitwie pod Hattin patrz P. B i z i u k, Hattin 1187, Warszawa 2004; S. R u n c i m a n, op. cit., t. 2, s. 412–
–416.
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Źródła arabskie: Abu Szama, op. cit., s. 284–285, ; Behâ ed–Dîn, op. cit., s. 42–43, 114–115; Ibn al–Athir,
op. cit., s. 687; Kamal ad–Dîn, op. cit., s. 180–181; XIV–wieczne relacje: Abu al–Fida — P. B i z i u k, op. cit.,
s. 134–135, Al–Safadi, Al–Wafi bi–al–wafajat, hrsg. S. D e d e r i n g, Bd. 6, Wiesbaden 1972, s. 182–184 (prze146
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pokonanych wrogów, lecz surowo karzącego świętokradcę, zaś księcia jako aroganckiego
i butnego krzyżowca, w dodatku nie odczuwającego skruchy za swoje zbrodnie. Brak podstaw, by wątpić w hardość, wierność poglądom i męstwo Renalda w obliczu śmierci.
Chrześcijański kronikarz Ernoul szczegółowo przedstawił, a także udramatyzował jego ostatnią rozmowę z Saladynem, by zobrazować niezłomną wierność księcia Antiochii
i uczynić go męczennikiem za wiarę. W tym celu m.in. odwrócił szczegóły sceny z pucharem. Ernoul także pozostawał pod wpływem szlachetnej legendy Saladyna. Szczegóły jego
relacji ukazują muzułmańskiego władcę jako człowieka rycerskiego, dwornego i bogatego,
a śmierć zadaną Renaldowi jako w pewnym stopniu usprawiedliwioną i nie nieuniknioną,
gdyż sprowokowaną przez dumnego księcia. Obie strony sporu przedstawione zostały jako mające własne racje i wierne swoim kodeksom honorowym.
Ostatnie chwile życia Renalda tak przedstawia relacja naocznego świadka, sułtańskiego
doradcy Imada ad–Dina al–Isfahaniego (1125–1201): „Saladyn poprosił króla [Gwidona],
aby usiadł obok niego, a kiedy z kolei wszedł Arnat150, posadził go przy królu i zaczął mu
wypominać jego niecne czyny: Ile razy przysięgałeś i łamałeś przysięgi, ile razy podpisywałeś umowy, których nie przestrzegałeś! Arnat odpowiedział przez tłumacza: Tak postępowali zawsze wielcy królowie. Nie robiłem niczego więcej. W tym czasie Gwidon dysząc
z pragnienia, kręcił głową jak pijany, a na jego twarzy malowało się przerażenie. Saladyn
zwrócił się do niego w uspokajających słowach i kazał przynieść oziębionej wody, którą
mu podał. Król wypił, potem resztę oddał Arnatowi, żeby i on ugasił pragnienie. Wtedy
sułtan rzekł do Gwidona: Nie prosiłeś o moje pozwolenie, zanim dałeś mu pić, a to zwalnia
mnie z obowiązku obdarzenia go łaską151. Po wypowiedzeniu tych słów sułtan wyszedł, dosiadł konia, po czym się oddalił, zostawiając jeńców na pastwę strachu. Zrobił przegląd
swych wojsk, potem wrócił do namiotu. Kazał przyprowadzić do siebie Arnata, podszedł
do niego z wyciągniętą szablą i ciął go między szyję i barki. Kiedy Arnat upadł, odcięto mu
głowę, a ciało zaciągnięto za nogi przed króla, który zaczął się trząść. Widząc go w takim
stanie, sułtan zwrócił się do niego uspokajającym tonem: Ten człowiek został zabity wyłącznie z powodu własnej niegodziwości i perfidii” (przeł. Krystyna J. Dąbrowska)152.
W cytowanej relacji zwraca uwagę inna kolejność zdarzeń: król Egiptu najpierw długo
oskarżał Renalda a dopiero potem poczęstował wodą Gwidona. Wzmianka, że książę odpowiedział Saladynowi przez tłumacza przekonuje z kolei, że osobą, dla której zaaranżowano
takie właśnie spotkanie zwycięzcy z pokonanymi wodzami był Lusignan. Renald i Saladyn
mogli swobodnie porozumiewać się po arabsku, więc tłumacz potrzebny był nie im, lecz
królowi jerozolimskiemu i to dla niego przygotowano całą „inscenizację”. Jak już wspominałem Gwidon bardzo polegał na opiniach doradców i pozwalał się im sterować. Zwycięzca wiedział o jego słabym charakterze i postanowił go zastraszyć i zmusić do ustępstw
wykorzystując w tym celu swoją prywatną zemstę na Renaldzie. Książę Antiochii, zapewne pozbawiony złudzeń co do swego losu, zachowaniem i słowami starał się podnieść
Gwidona na duchu.
Zabójstwo Renalda nie zostało popełnione w gniewie, lecz było zaplanowane, dokonane
z zimne krwią i użyte jako środek nacisku na króla Gwidona. Inne źródło, tym razem
chrześcijańskie, De Expugnatione Terra Sanctae per Saladinum, spisane ok. 1220 r.
i oparte na wcześniejszych relacjach naocznych świadków, np. żołnierza rannego podczas obrony Jerozolimy, podaje, że książę zgładzony został dopiero następnego dnia po

kład polski w: P. M. H o l t, Bliski Wschód od wypraw krzyżowych do 1517 roku, Warszawa 1993, s. 72–73).
Źródła chrześcijańskie: Ernoul, op. cit., s. 173–174 (przekład polski w: P. B i z i u k, op. cit., s. 132–133), L’Estoire de Eracles, s. 67.
150
W tej zniekształconej formie arabscy kronikarze zapisywali imię Renalda.
151
W tradycji muzułmańskiej poczęstowanie jeńca wodą lub jedzeniem oznaczało darowanie mu życia.
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Cytowane w: Abu Szama, op. cit., s. 275–276. Przekład polski cyt. za A. M a a l o u f, op. cit., s. 208–209.
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bitwie153. Trzeba dodać, że Châtillon nie był jedynym znakomitym jeńcem zamordowanym
przez zwycięzców. Łaskawy Saladyn znalazł wśród pojmanych wielu innych niegodziwców: swoje głowy złożyli pod miecz wszyscy szpitalnicy i templariusze. Z jednym, znamiennym wyjątkiem — życie kupił sobie za zdradę wielki mistrz Gerard de Ridefort,
podążający gorliwie śladami Renalda, lecz nie posiadający jego wytrwałości i męstwa.
Pod wrażeniem klęski pod Hattin miasta i twierdze krzyżowców poddawały się Saladynowi bez walki lub po krótkich oblężeniach dających zwycięzcy możliwość okazania łaski
(np. uwolnienia bez okupu kilku tysięcy jeńców wziętych w Jerozolimie). Nie wszyscy
otrzymali taką szansę lub chcieli ją wykorzystać. Stefania de Milly uzyskała wolność dla
Onufrego z Toronu w zamian za oddanie Keraku i Montrèalu, lecz ich garnizony odmówiły
poddania się. Honorowa władczyni Zajordanii odesłała więc syna do muzułmańskiej niewoli, z której wzruszony takim postępowaniem Saladyn szybko go uwolnił, a oba zamki
otoczył szczelnym pierścieniem oblężenia. Wzięto je głodem: Kerak pod koniec 1188 r.
a Montrèal na początku 1189 r. W ciągu półtorarocznej kampanii władca Egiptu i Syrii
praktycznie doprowadził do likwidacji Królestwa Jerozolimskiego.
Oskarżenia Renalda o celowe sprowokowanie tej tragicznej dla chrześcijan wojny są
bezpodstawne. W ograniczonym stopniu można zarzucać mu zgodę na błędny plan kampanii i doprowadzenie do zniszczenia całej armii Królestwa, bez wątpienia wypada umieścić go też wśród winnych szybkiej klęski po bitwie pod Hattin. Sukcesy Saladyna przede
wszystkim wynikały bowiem z rozłamu wśród chrześcijan, braku wiarygodnych przywódców zdolnych zjednoczyć wszystkie siły Królestwa oraz swoistego kryzysu ducha. Była to
konsekwencja konfrontacyjnej polityki wewnętrznej i niezgody dwóch głównych stronnictw politycznych. Renald, jako przywódca jednego z nich, ponosił dużą odpowiedzialność za ten stan.
Ogrom strat i skala klęski poniesionej przez Królestwo Jerozolimskie nie zaszkodziły dobrej sławie Renalda. Śmierć poniesiona już po bitwie uczyniła go w oczach wielu męczennikiem za wiarę. Podziwiano jego wytrwałość i odwagę oraz męstwo i pobożność okazane
w ostatnich chwilach życia. W kręgu rodziny Lusignanów i ich stronników czczono Renalda jak świętego. Szczegóły jego śmierci, Gotfryd albo Amalryk de Lusignan przekazał Piotrowi z Blois154, który pod ich wrażeniem ułożył poemat o męczeńskiej śmierci pana de
Châtillon — Passio Reginaldis Principis Antiocheni. Intrygujące, że, tak jak muzułmanie,
porównał swego bohatera do słonia, by najpełniej scharakteryzować jego oddanie wierze
i walce w jej obronie: „Tak jak widok krwi155 zachęca słonie do bitwy, tak, i bardziej żarliwie, widok Krzyża [Świętego] i pamięć Męki Pańskiej zagrzewają rycerzy Chrystusa”156.
Pamięć o bohaterskim krzyżowcu trwała również wśród jego potomków. Bizantyjskie
małżeństwo antiocheńskiej księżniczki połączyło Renalda z dziejami Polski. Wraz z Marią
na konstantynopolitański dwór trafił jej brat Gwidon oraz przyrodnia siostra Agnieszka
— gwaranci lojalności Boemunda III wobec szwagra. Z pierwszego małżeństwa z Bertą
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Angielski przekład De Expugnatione zawierający liczne szczegóły wydarzeń z lat 1186–1187 dostępny jest
na stronach www. leeds. ac. uk/history/weblearning/MedievalHistoryTextCentre/medievalTexts. htm .
154
Piotr z Blois (ok. 1135–1204), w latach 1167–1169 był wychowawcą króla Sycylii Wilhelma II, po przyjeździe do Anglii w 1173 r. pełnił kolejno funkcje sekretarza króla Henryka II, kanclerza arcybiskupów Canterbury
Ryszarda i Baldwina, sekretarza królowej wdowy Eleonory Akwitańskiej. Prawie kompletne wydanie jego listów, traktatów, kazań i poematów w: Historiae Francorum scriptores, ed. A. D u c h e s n e, Paris 1636–1649,
155
Aby wyzwolić w słoniach agresję przed walką ponoć pokazywano im krew lub imitujący ją płyn. „Słoniom
pokazano sok winnych jagód i morwy, aby je rozjuszyć do bitwy” 1Mach., 4, 34 (przekład wg Biblii Tysiąclecia).
156
[Piotr z Blois], Passio Reginaldis Principis Antiocheni, ed. E. M i g n e, Patrologia Latina, t. 207, Paris 1854,
szp. 974. Najnowsze wydanie: Petri Blesensis tractatus duo : Passio Reginaldi Principis Antiochie, Conquestio
de dilatione vie Ierosolimitane, ed. R. H u y g e n s, Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, t. 194,
Turnhout, Brepols 2002.

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

Książę Antiochii Renald de Châtillon († 1187)...

49

von Sulzbach (zm. 1160)157 cesarz Manuel miał wówczas158 jedynie córkę Marię (1152–
–1182), od 1163 roku zaręczoną z wygnanym z ojczyzny węgierskim księciem Belą
(1149–1196), którego tym samym wyznaczono na następcę konstantynopolitańskiego
tronu. Sytuacja zmieniła się z przyjściem na świat Aleksego II (1167–1183). Posiadając męskiego dziedzica Manuel anulował zaręczyny Beli z Porfirogenetką i zamienił przysługujący mu tytuł despoty na niższy rangą — cezara. Arpad nie został włączony do cesarskiej
rodziny, lecz spowinowacono go z nią żeniąc w rok później z przyrodnią siostrą cesarzowej Marii159. Aby niedoszły dziedzic diademu nie intrygował w stolicy, cesarz przychylił się
do prośby węgierskiego poselstwa przybyłego na jego dwór po śmierci dotychczasowego
króla i wsparł militarnie oraz finansowo wyprawę, której powodzenie w 1172 r. przyniosło Beli koronę św. Stefana160. Krótkie, zaledwie trzyletnie rządy Aleksego II i jego matki,
obalonych i zgładzonych przez kuzyna przekonują, że wyjazd z Konstantynopola oznaczał
dla Beli i Agnieszki ocalenie życia161.
Agnieszka de Châtillon (w swojej nowej ojczyźnie znana pod imieniem Anny) urodziła
królowi Węgier szóstkę dzieci: Małgorzatę (ok. 1171 — po 1223)162, Emeryka I (1174–
–1204)163, Andrzeja II (1176–1235)164, Konstancję (1180–1240)165 oraz zmarłych w dzieciństwie Salomona i Stefana166. Po śmierci pochowano ją w katedrze w Szekesfehervarze,
gdzie później złożono również ciało jej męża. Szczątki tylko tej królewskiej pary nie zostały zbezczeszczone przez Turków i wyrzucone z katedry. Odnalezione, w 1898 r. zostały
przeniesione do budapeszteńskiego kościoła Najświętszej Marii Panny167.
Już jako król Węgier Andrzej II został jednym z przywódców V wyprawy krzyżowej
(1217–1218). Nie wydaje się, by tradycja rodzinna i świadomość pochodzenia od książąt
Antiochii wpłynęła na jego aktywne włączenie się w ruch krucjatowy. Prócz osobistej pobożności zadecydowała nadzieja na uzyskanie wpływów oraz cesarskiej korony w rządzonym przez łacinników Konstantynopolu. Poślubiona w 1215 r. przez Andrzeja Jolanta de
Courtenay była bowiem córką Jolanty, siostry cesarza łacińskiego Henryka (zm. 1216). Jedyną korzyścią jaką węgierski władca wyniósł z nieudanej militarnie i politycznie krucjaty
była pokaźna ilość relikwii przywiezionych z Ziemi Świętej a także z odwiedzonych w drodze powrotnej Antiochii i Konstantynopola168.
Ze swojego pierwszego małżeństwa169 z Gertrudą z Meranu (von Andechs) (1185–
–1213) Andrzej II doczekał się m.in. następcy na tronie — Beli IV (1206–1270), św. Elżbiety (1207–1231), żony landgrafa turyńskiego Ludwika IV (1200–1227) oraz Kolomana
(1208–1241) żonatego z Salomeą (1211–1268), córką księcia krakowskiego Leszka Białego. Dwie z czterech córek Beli IV i Marii Laskarys zostały wydane za piastowskich
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Bizantyjskie źródła wymieniają ją pod imieniem Ireny.
Druga córka Manuela I — Anna zmarła w 1158 roku w wieku czterech lat.
159
N. C h o n i a t e s, op. cit., ks. 5, rozdz. 8, s. 221; Chronica Albrici, s. 850.
160
O stosunkach bizantyjsko–węgierskich za panowania Manuela I patrz M. A n g o l d, op. cit., s. 196–201.
161
Po śmierci męża cesarzowa Maria z Antiochii, wyznaczona opiekunką małoletniego Aleksego, nie zdołała
zapewnić państwu stabilnej władzy i zapobiec wewnątrzdynastycznej walce o koronę. W jej efekcie w 1182 r.
została obalona, uznana winną spiskowania z wrogami cesarstwa, osadzona w klasztorze a następnie utopiona
z rozkazu cesarza Andronika. A History of the Crusades, t. 2, The Later Crusades, 1189–1311, ed. H. W. H a z a r d, R. L. W o l f f, Madison 1969, s. 137–140; M. A n g o l d, op. cit., s. 295–297; J. H a r r i s, op. cit., s. 162–171.
162
Mężami Małgorzaty byli kolejno cesarz bizantyjski Izaak II Angelos (1155–1204), król Tessaloniki Bonifacy
z Montferratu (1150–1027) oraz władający Tebami Mikołaj de Saint–Omer (zm. po 1217).
163
Króla Węgier w latach 1196–1204, ojca małoletniego Władysława III panującego w latach 1204–1205.
164
Króla Węgier w latach 1205–1235.
165
Konstancja w 1198 r. poślubiła Przemysła Ottokara I, króla Czech w latach 1192–1193, 1197–1230.
166
W. D w o r z a c z e k, Genealogia, tabl. 84 omyłkowo, gdyż zachowaniem prawidłowych dat narodzin, podaje, że czwórka potomków, którzy osiągnęli lata sprawne była dziećmi Beli III i jego drugiej żony, poślubionej
w 1186 roku, Małgorzaty (1158–1197), córki króla Francji Ludwika VII.
167
O pośmiertnych dziejach Agnieszki i Beli patrz www.matyas–templom.hu.
168
Chronica Adalbrici, s. 906; Ernoul, op. cit., s. 392; Z. P e n t e k, Cesarstwo Łacińskie 1204–1261. Kolonialne
państwo krzyżowców czy Neobizancjum?, Poznań 2004, s. 143–144, 150–151.
169
Następnymi żonami Andrzeja były Jolanta de Courtenay (zm. 1233) i Beatrycze d’Este (zm. 1245).
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książąt170. Święta Kinga (1234–1292) była żoną księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego (1226–1279)171, zaś błogosławiona Jolanta (1235–1298) żoną księcia gnieźnieńskiego Bolesława Pobożnego (1224/27–1279)172. Najstarsza córka tej ostatniej, Elżbieta
(1261/63–1304) poślubiła księcia jaworskiego Henryka Brzuchatego a ich potomstwo
rządziło Wrocławiem i Legnicą (m.in. legnicko–brzeska linia Piastów, wymarła jako ostatnia w 1675 r.)173. Średnia córka Bolesława Pobożnego Jadwiga Kaliska (ok. 1266–1339),
poślubiła w 1293 r. ambitnego władcę małego księstwa brzeskiego (na Kujawach) Władysława Łokietka174. Dzięki córce Agnieszce Renald został przodkiem królów Polski: Kazimierza Wielkiego, Ludwika Węgierskiego i świętej Jadwigi Andegaweńskiej a przez Elżbietę
Rakuszankę, żonę Kazimierza Jagiellończyka także tych z dynastii Jagiellonów i Wazów.
W rodzinie d’Este o księciu Antiochii pamiętano nie tylko nadając jego imię potomkom. Jako pierwszy nosił je urodzony w 1221 r. wnuk Alicji, syn Azzo VII (1205–1264).
Dowodem trwałej świadomości genealogicznej rodu i żywotności rodzinnej tradycji
jest ukończony w 1575 r. poemat Le Gerusalemme Liberata175 autorstwa Torquato Tasso,
nadwornego poety księcia Alfonsa II d’Este (1533–1597)176. W utworze, wśród wodzów
i wyróżniających się rycerzy pierwszej krucjaty, występuje Renald (Rinaldo, Rynald
w przekładzie Piotra Kochanowskiego) nazwany przodkiem Alfonsa. Niezwykle interesujące jest porównanie losów tej literackiej postaci z jej historycznym pierwowzorem. Rinaldo jest odważny, wojowniczy i dumny; aby stoczyć pojedynek w obronie swojego honoru
nie cofa się przed złamaniem zakazu bratobójczej walki i za karę musi czasowo opuścić
szeregi krzyżowców. Uwiedziony przez czarodziejkę Armidę zapomina o swojej powinności i spędza czas w ogrodzie rozkoszy, który opuszcza dopiero do interwencji przyjaciół.
Kaja się przed wodzem krucjaty i swoimi mężnymi czynami przyczynia się do zdobycia Jerozolimy. Sceny z udziałem tego herosa wyraźnie układają się w historię księcia Antiochii
— niesubordynowanego wasala, następnie muzułmańskiego jeńca i wreszcie najbliższego
współpracownika króla jerozolimskiego.
Szesnastoletnia niewola Renalda stanowi cezurę w jego działaniach na Bliskim Wschodzie dzieląc je na dwa całkowicie różne okresy. W pierwszym ambitny książę Antiochii łupił, mścił się i oszukiwał tak sprzymierzeńców jak wrogów, w drugim natchniony wiarą
słoń Chrystusa uprzedzał ciosy, śmiało odpowiadał na prowokacje i broniąc się atakował
najpotężniejszego z nieprzyjaciół, stopniowo zaciskającego pętlę wokół państw krzyżowców. Poniósł klęskę, ale to nie ona, lecz doraźne cele propagandowe uczyniły go kozłem
ofiarnym obu stron.
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W. D w o r z a c z e k, op. cit., tabl. 85.
O. B a l z e r, Genealogia Piastów, Warszawa 2005, s. 488–496; Piastowie. Leksykon biograficzny, pod red.
S. S z c z u r a i K. O ż o g a, Kraków 1999, s. 191–197.
172
O. B a l z e r, op. cit., s. 403–410; Piastowie, s. 142–147.
173
Piastowie, s.161–162.
174
O. B a l z e r, op. cit., s. 592–596; Piastowie, s. 162–166.
175
Utwór ten już w 1618 r. doczekał się znakomitego polskiego przekładu pióra Piotra Kochanowskiego. Najnowsze wydanie — T. T a s s o, Gofred albo Jerozolima wyzwolona, Kraków 2003.
176
B. B e d n a r e k, Epos europejski, Wrocław 2001, s. 277–291.
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P

rawo wzięcia udziału w turnieju rycerskim, nazywane w Niemczech terminem
Turnierfähigkeit1, było dobrze i zazdrośnie strzeżonym przywilejem, którego posiadanie uznawano w średniowieczu za dowód przynależności do szlachty. Chociaż już w XIII w.
zwyciężyła zasada, że w turniejach — z wyjątkiem tych organizowanych w miastach — mogą
uczestniczyć wyłącznie rycerze, to nie od samego zarania były one sportem elitarnym. Na
przestrzeni kilku stuleci turniej zmieniał swoje oblicze, będąc najpierw sportem rycerskiego proletariatu (XII w.), aby w późnym średniowieczu (XIV–XV w.) przekształcić się w rozrywkę praktykowaną głównie przez rody arystokratyczne.
W początkowej fazie rozwoju turniejów istniało niewiele ograniczeń, co do możliwości
uczestniczenia w nich. W zasadzie każdy, kogo stać było na zbroję, mógł zostać dopuszczony do udziału, albowiem przed 1200 r. określenie miles nie odnosiło się bezpośrednio do
statusu społecznego i nie było równoznaczne z przynależnością do szlachty. Przynależność do rycerstwa nawiązywała wtedy do prawa noszenia broni. Co ciekawe, turnieje
w tym czasie, jak dowiódł Georges D u b y, były sportem raczej drobnych rycerzy, aniżeli
królów i książąt2. Wśród ich uczestników spotykamy młodszych synów i świeżo pasowanych rycerzy, nazywanych w źródłach iuvenes milites albo novi milites, którzy tworzyli
swoisty „rycerski proletariat” (pauperes milites), w tym jeszcze nieżonaci, prowadzący
nieustabilizowany tryb życia, nieposiadający samodzielności materialnej, wydziedziczeni lub oczekujący na dziedzictwo po ojcu. W końcu XII w. stanowili oni główne zaplecze
kadrowe dla turniejów, w nich szukając okazji wzbogacenia się. Najbardziej charakterystycznym w obrębie tej grupy przykładem jest William Marshal (ok.1147–1219), hrabia
Pembroke, z którego biografii (Histoire de Guillaume le Maréchal) dowiadujemy się, że
na początku kariery „nie posiadał najmniejszego nawet skrawka lenna i nie miał nic prócz
miana rycerza”. Kiedy po raz pierwszy w swoim życiu wziął udział w turnieju, co miało
miejsce zaledwie kilka miesięcy po ceremonii pasowania (1167), przyszło mu walczyć
w pożyczonym rynsztunku3.

1

W. P a r a v i c i n i, Die ritterlich–höfisches Kultur des Mittelalters, „Enzyklopädie deutscher Geschichte”,
Bd. 32, München 1994, s. 99; R. B a r b e r, Rycerze i rycerskość, tłum. J. K o z ł o w s k i, Warszawa 2000, s. 55.
2
G. D u b y, Les «jeunes» dans la société aristocratique de la France du Nord–Quest au XII e siècle, „Annales.
Economies, Sociétés, Civilisation”, 19 (5), 1964, s. 835–846; idem, Bitwa pod Bouvines, niedziela 27 lipca
1214, przeł. M. T o u r n a y – K o s s a k o w s k a i A. F a l ę c k a, Warszawa 1988, s. 115. Por. także M. P a r i s s e,
Le tournoi en France, des origines à la fin du XIIIe siècle, [w:] Das ritterliche Turnier im Mittelalter. Beiträge
zu einer vergleichenden Formen und Verhaltensgeschichte des Rittertums, hrsg. von J. F l e c k e n s t e i n,
„Veröffentlichungen des Max–Planck–Instituts für Geschichte”, 80, Göttingen 1985 (dalej RTM), s. 206–210;
L. D. B e n s o n, The tournament in the romances of Chrétien de Troyes L’ Histoire de Guillaume Le Maréchal,
„Studies in Medieval Culture”, 14, 1980, s. 4–5; M. P a s t o u r e a u, Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu (XII–XIII w.), przeł. M. S k i b n i e w s k a, Warszawa 1983, s. 34.
3
O zdumiewającej karierze rycerskiej Wilhelma Marszałka, przypadającej na okres rządów Henryka II, Ryszarda I Lwie Serce, Jana bez Ziemi i Henryka III: D. C r o u c h, William Marshal. Court, career and chivalry
in the Angevin Empire 1147–1219, London 1994; idem, Strategies of Lordship in Angevin Empire England and
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W Anglii, gdzie rozwój turnieju rycerskiego podążał inną drogą, aniżeli na kontynencie,
prawo udziału bardzo wcześnie zostało ograniczone królewską kontrolą. Na mocy rozporządzenia Ryszarda I Lwie Serce (1194) wyznaczono na terenie królestwa tylko pięć
miejsc, w których mogły być organizowane turnieje. Wprowadzona zasada licencjonowania turniejów wymagała od rycerzy, którzy pragnęli wziąć w nich udział, uzyskania oficjalnego pozwolenia i poniesienia odpowiedniej opłaty: lordowie — 20 marek, baronowie —
10 marek, rycerze posiadający ziemię — 4 marki i rycerze bez ziemi — 2 marki. Rozporządzenie zawierało zakaz udziału zagranicznych rycerzy w turniejach w Anglii w obawie przed nadmierną ich popularyzacją i skutkami rywalizacji politycznej na placu
turniejowym. Odmienny charakter miała Statua Armorum, regulacja dotycząca turniejów,
którą wydał Edward I (1292)4. Określała ona liczebność pocztu przyprowadzanego na
turniej, dozwolone uzbrojenie zawodników i ewentualne sankcje za łamanie ustanowionego prawa5.
Interesującym zagadnieniem, niewystarczająco dotąd zbadanym, jest związek inicjacji
rycerskiej z prawem udziału w turniejach6. Jeden z pierwszych turniejów zorganizowanych z okazji ceremonii pasowania odbył się na dworze Fryderyka Barbarossy w Moguncji
w 1184 roku7. Z tego samego okresu pochodzi wzmianka Johna z Marmoutier, który opisuje turniej jaki odbył się po pasowaniu Geoffreya d’Anjou w 1127 roku8. W XIII wieku było
już przestrzeganą tradycją, że rycerskie walki towarzyszyły uroczystościom pasowania, stanowiąc dla novi milites formę sprawdzianu. Jan de Beca, autor kroniki biskupstwa utrechckiego, w opisie ceremonii, która miała miejsce w roku 1247 r. podczas pasowania na
rycerza Wilhelma, hrabiego Holandii, zaznacza, że „nowy rycerz po mszy, przy dźwięku
trąb, przy huku bębnów i biciu cymbałów, stoczył z synem króla czeskiego trzykrotną walkę na włócznie, a po zakończeniu turnieju walką na nagie miecze urządził wielkimi kosztami trzydniowe uroczystości i szczodrymi darami uczcił wszystkich magnatów”9. Ramon
Lull (ok. 1232–1316?), w dosyć nietypowym dla tego katalońskiego myśliciela i filozofa

the Career of William Marshal, [w:] The Ideals and Practice of Medieval Knighthood. Papers from the third
Strawberry Hill conference, ed. Ch. H a r p e r – B i l l & R. H a r v e y, Woodbridge 1988, s. 1–25; G. D u b y, Guillaume le Maréchal, ou, Le meilleur chevalier du monde, Paris 1984; J. C r o s s l a n d, William Marshal: the Last
Great Feudal Baron, London 1962; S. P a i n t e r, William Marshal, Baltimore 1933.
4
J. B a r k e r & M. K e e n, The Medieval English Kings and the Tournament, [w:] RTM, s. 213–217; J. R. V. B a r k e r, The Tournament in England 1100–1400, Woodbridge 1986, s. 10–12, 53–60; N. D e n h o l m – Y o u n g,
The Tournament in the Thirteenth Century, Studies Presented to F. M. Powicke, ed. R. W. H u n t, Oxford 1948,
s. 243–244, 257–268; F. H. C r i p p s – D a y, The History of the Tournament, London 1918, s. 38, 42–43 i Appendix III.
5
F. H. C r i p p s – D a y, op. cit., Appendix III.
6
O ceremonii pasowania i jej znaczeniu: F. P i e t z n e r, Schwertleite und Ritterschlag, Heidelberg 1934, s. 64–
–82; J. M. W i n t e r, „Cingulum militiae”. Schwertleite en miles–terminologie als spiegel van veranderend
menselijk gedrag, „Tijdschrift voor Rechtsgeschiednis”, 44, 1976, s.1–91; J. B u m k e, Höfische Kultur,
München 1986, Bd. I, s. 318–341; A. B o g u c k i, Polskie nazwy rycerstwa w średniowieczu. Przyczynki do historii ustroju społecznego, Włocławek 2001, s. 62–69.
7
Najszerzej o uroczystościach urządzonych podczas zjazdu w Moguncji w 1184 r. z okazji pasowania na rycerzy obu synów cesarskich, tj. króla Henryka i księcia Fryderyka, przekazuje relację Gisleberti Chronicon Hanoniense, ed. L. V a n d e r k i n d e r e, Brüssel 1904, s. 151–162. Por. J. F l e c k e n s t e i n, Friedrich Barbarossa
und das Rittertum. Zur Bedeutung der großen Mainzer Hoftage von 1184 und 1188, [w:] Das Rittertum
im Mittelalter, hrsg. von A. B o r s t, Wege der Forschung, Bd. 349, Darmstadt 1976 (dalej RM), s. 394–395; idem,
Das Turnier als höfisches Fest im hochmittelalterlichen Deutschland, [w:] RTM, s. 236–238; H. W o l t e r,
Der Mainzer Hoftag von 1184 als politischen Fest, [w:] Feste und Feiern im Mittelalter. Paderborner Symposion des Mediävistenverbandes, hrsg. von D. A l t e n b u r g, J. J a r n u t und H. H. S t e i n h o f f, Sigmaringen
1991, s. 193–199; E. W. W i e s, Fryderyk Barbarossa. Mit i rzeczywistość, tłum. W. R a d w a ń s k i, Warszawa
1996, s. 262–264.
8
John of Marmoutier, Historia Gaufredi Ducis Normannorum, [w:] Chroniques des comtes d’Anjou,
ed. L. H a l p h e n & R. P o u p a r d i n, Paris 1913, s. 180. Por. R. B a r b e r, J. B a r k e r, Tournaments. Jousts, Chivalry and Pegeants in the Middle Ages, Woodbridge 1989, s. 168.
9
K. D o b r o w o l s k i, Rozkwit średniowiecznego porządku w Europie (w XIII–XIV w.). Teksty źródłowe do
nauki historii w szkole średniej, Kraków 1926, s. 25–26.
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dziele Book of the Order of Chivalry, przetłumaczonym na język angielski przez Williama
Caxtona w 1484 r., doradzał, aby przy tej okazji „potykać się i sporty rycerskie uprawiać”10.
Prawo udziału w turniejach nie było jednak zarezerwowane wyłącznie dla rycerzy pasowanych. W XII–XIII w. ich uczestnikami byli zarówno rycerze, jak i giermkowie,
a w przeddzień oficjalnego otwarcia igrzysk organizowano odrębne zawody (novillada)
dla młodszych adeptów rycerskiego rzemiosła. Inaczej było w późnym średniowieczu, kiedy gwałtownie wzrosła liczba rycerzy niepasowanych, co było konsekwencją przemian zachodzących w obrębie rycerstwa, wysokich kosztów ceremonii pasowania i uzbrojenia
oraz wymogu zasług odniesionych na wojnie i turniejach. Społeczność turniejowa, chociaż starała się włączać coraz liczniejszą grupę rycerzy niepasowanych, stanowiła dosyć
zamknięte środowisko11. Dostęp do turniejów dla rycerzy niepasowanych, o czym świadczą przykłady źródłowe, nie był jednak zamknięty. W wielkim turnieju w Norymberdze
w 1434 r. odznaczył się — mający wtedy 20 lat — syn margrabiego brandenburskiego
Albrecht (Achilles), który zdobył czwartą nagrodę, gdyż „potykał się bardzo dobrze, chociaż nie był jeszcze pasowany”12.
Niejeden ze sławnych bohaterów świata rycerskiego w późnym średniowieczu, zanim
otrzymał pas rycerski, miał już za sobą długą karierę turniejową. Bertrand du Guesclin
(ok. 1320–1380), bohater francuski z okresu wojny stuletniej, który dostąpił zaszczytu pasowania na rycerza dopiero w wieku 34 lat, po raz pierwszy stanął do turnieju mając zaledwie 17 lat. W tajemnicy przed rodzicami, którzy nie zgadzali się na jego udział, a z drugiej
strony nie byli dostatecznie zamożni, aby zakupić mu rynsztunek, udał się do Rennes oraz
pożyczył od jednego z kuzynów odpowiedniego konia i zbroję turniejową. Kiedy już
wstąpił w szranki kolejno wysadził z siodła piętnastu rycerzy, rezygnując z dalszej walki
dopiero wtedy, gdy następnym przeciwnikiem okazał się jego ojciec, który odtąd nigdy
nie wzbraniał mu uczestniczyć w turniejach13.
Traktat chorążego królewskiego Geoffroi de Charny (Demands Pour La Joute, Le Tournois et La Guerre) z około 1350 r., dostarczający niezwykle drobiazgowych informacji
z zakresu reguł i przepisów turniejowych, rozróżnia sposoby prowadzenia walki przez rycerzy i giermków14. Jego Pytania dotyczące gonitw, turniejów i wojny wskazują również
na różnice w uzbrojeniu. Słyszymy od niego, że „rycerz, uzbrojony jak rycerz, staje do gonitwy dla giermków” albo „giermek, w kompletnym uzbrojeniu do gonitw, staje do gonitwy dla rycerzy”15. O istnieniu pewnych różnic możemy przekonać się konfrontując te
wnioski z przekazami źródłowymi, odnotowującymi odrębne zawody dla rycerzy i giermków, jak w przypadku igrzysk wielkanocnych w Saint Denis w 1389 r., które towarzyszyły ceremonii pasowania Ludwika d’Anjou i jego brata Karola. Odbyły się wówczas trzy
turnieje: jeden dla giermków, drugi dla rycerzy i trzeci ogólny16. Nie inaczej jest w przypadku ogłoszenia potyczek w Londynie w 1390 r., wymieniającego trzy kategorie zawodów: pierwszą, w której 20 rycerzy będzie oczekiwać na wyzwanie tylko rycerzy, drugą,
10

R. L u l l, The Book of Knighthood Chivalry with the Ordene de Chevalerie, translated from the French
W. C a x t o n, Rendered into modern English by B. R. P r i c e, Chivalry Bookshelf 2001, s. 61: On that same day
it behooves him to make a great feast and to give fair gifts and great dinners, to joust and to sport and to other
things that pertain to the order of chivalry.
11
A. A y t o n, Knights and Warhorses. Military Service and the English Aristocracy under Edward III, Woodbridge 1999, s. 33–34.
12
G. S c h u s t e r, F. W a g n e r, Die Jugend und Erziehung der Kurfürsten von Brandenburg und Könige von
Preußen, Bd. I: Die Kurfürsten Friedrich I. und II. Albrecht, Johann, Joachim I. und II., Berlin 1906, s. 93;
R. B a r b e r, J. B a r k e r, op. cit., s. 177.
13
C u v e l i e r, Chronique de Bertrand du Guesclin, ed. E. C h a r r i è r e, Paris 1839; R. V e r n i e r, The Flower
of Chivalry: Bertrand du Guesclin and the Hundred Years War, Woodbridge 2003, s. 26–33.
14
S. M u h l b e r g e r, Jousts and Tournaments. Charny and the Rules for Chivalric Sport in Fourteenth Century France, The Chivalry Bookshelf 2002, s. 43 n.
15
S. M u h l b e r g e r, op. cit., s. 106–109: J 12–13.
16
O przebiegu turniejów w Saint Denis w 1389 roku: Jean F r o i s s a r t, Oeuvres, ed. K. de L e t t e n h o v e, XIV,
Brussels 1866, s. 20–25; Chronique du Réligieux de St Denys, ed. M. L. B e l l a g u e t, v. I, Paris 1839, s. 568–569.
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w której tych samych 20 rycerzy stawać będzie do potyczek z rycerzami i giermkami i trzecią, w której 16 giermków potykać się będzie z rycerzami i giermkami17. Wygląda na to, że
w odrębnych konkurencjach rywalizowali rycerze i giermkowie również w międzynarodowych igrzyskach w Budzie w 1412 r., skoro przewidziano nagrodę dla najlepszego
rycerza (rumaka ze złotymi podkowami) i najlepszego giermka (rumaka ze srebrnymi
podkowami)18. W skład polskiej reprezentacji na międzynarodowym turnieju w Budzie
w 1412 roku wchodziło 12 rycerzy, których kronikarz określa wspólnym terminem miles.
Długosz nie używał jednak predykatu strenuus, a termin miles stosował w różnym znaczeniu, w tym także jako określenie wszystkich wojowników, co nie pozwala na jednoznaczne
przypisanie ich do grupy rycerzy pasowanych19.
W późnym średniowieczu w niektórych krajach, a zwłaszcza w Burgundii, Francji i Niemczech, udział w turnieju zastrzeżony został tylko dla szlachetnie urodzonych, co jest wyrazem zamykania się stanu szlacheckiego. Pierwsze próby ograniczenia prawa udziału
w turniejach, podejmowane od końca XIV w., oparte były na przykładach francuskich20. Począwszy od czternastego wieku modne stały się turnieje, których uczestnicy musieli udowodnić, że co najmniej ich dziadkowie lub nawet pradziadkowie z obu stron byli stanu szlacheckiego. Występ w szrankach, stwarzający okazję prezentacji bogato zdobionego znakami i barwami rodowymi stroju turniejowego, wykorzystywano dla gloryfikacji własnego rodu i przodków. Richard Beauchamp (1381–1439), o którego czynach opowiada Pageant
of the Birth Life and Death of Richard Beauchamp Earl of Warwick, stawał do pojedynków
z Francuzami w 1414 r. pod Calais, pojawiając się każdego z trzech kolejnych dni w stroju
z herbem jednej z linii swoich przodków, w tym ostatniego dnia z herbem swojego półlegendarnego antenata Guy’a Warwick21. Zatracenie przez turnieje ich egalitarnego charakteru,
zapewniającego dotąd — przynajmniej teoretycznie — każdemu rycerzowi możliwość udziału, wyrażało się przywiązywaniem coraz większej wagi do urodzenia i pozycji społecznej.
Podczas igrzysk rycerskich z okazji koronacji Henryka Walezego w Krakowie w końcu lutego 1574 r. Samuel Zborowski „wyzywał każdego, kto by chciał z nim skruszyć kopiją za zdrowie królewskie, byle był mu równy urodzeniem i dzielnością”, na znak czego wbił w ziemię
swoją kopię z listem zawierającym treść wyzwania22. Jedyną osobą, która podjęła to wyzwanie był sługa Jana Tęczyńskiego, niejaki Janusz Kroata, co zostało przyjęte przez Zborowskiego za zniewagę i zaplanowaną prowokację. Przeciwko Kroacie wystawił zatem swojego
sługę, szlachciurę Mościńskiego, a kiedy ten został pokonany w gonitwie „na ostre”, wpadł
on w taki gniew, że najpierw próbował rozprawić się z Kroatą, a następnie z samym hrabią
Tęczyńskim. Ofiarą furii Samuela stał się wszakże Andrzej Wapowski h. Nieczuja (zm. 1574),
kasztelan przemyski. Próbując rozdzielić zwaśnione strony, otrzymał dwa uderzenia czekanem w głowę, które okazały się dla niego śmiertelne.
17

S. M u h l b e r g e r, op. cit., s. 45. Inaczej jednak było w przypadku wielkiego turnieju pod St. Inglevert koło
Calaise w 1390 r., w którym trzej francuscy rycerze potykali się z licznie przybyłymi angielskimi gośćmi w randze od księcia do giermka, nie czyniąc różnicy w sposobie prowadzenia walki i uzbrojeniu (ibidem).
18
J. A n s b a c h, Geschichte Kaiser Sigismunds, Bd. I, Hamburg 1838, s. 443. O turnieju w Budzie: J. D ł u g o s z,
Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, Lib. X et XI (1406–1412), Varsaviae 1997, s. 201–203.
19
Z analizy porównawczej przeprowadzonej przez A. B o g u c k i e g o, op. cit., s. 104–108, wynika, że w księgach XI i XII Roczników wyraz miles przy imionach poszczególnych osób jest tytułem wojownika pasowanego.
A. S z y m c z a k o w a, Milites strenui z sieradzkiego w XV w., [w:] Genealogia. Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w Polsce późnośredniowiecznej na tle porównawczym, Toruń 1996, s. 197, zwraca jednak uwagę, że dla przykładu Wojciech Malski, który wziął udział w tych zmaganiach, określany jest w księgach sieradzkich terminem strenuus dopiero od 1417 roku.
20
R. B a r b e r & J. B a r k e r, op. cit., s. 185–186. W. H. J a c k s o n, Tournaments and German Chivalric renovatio: Tournament Discipline and the Myth of Orgins, [w:] Chivalry in the Renaissance, ed. S. A n g l o, Woodbridge 1990, s. 83, wskazuje, że w Niemczech najwcześniejsze próby obwarowania prawa udziału w turnieju
zakazami datowane są na okres po 1399 roku. Por. H. L i e b e r i c h, Landherren und Landleute. Zur politischen
Führungsschicht Bayerns im Spätmittelalter, Münich 1964, s. 27.
21
J. R. V. B a r k e r, op. cit., s. 87–88.
22
S. O r z e l s k i, Bezkrólewia ksiąg ośmioro, czyli dzieje Polski 1572–1576, Petersburg 1858, t. I, s. 221–224.
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Oznaką zewnętrzną szlachectwa, odkąd wykształciły się herby, było godło umieszczane
na tarczy, tunice rycerskiej i kropierzu końskim oraz klejnot hełmowy. Tym samym posiadanie herbu stało się najważniejszym kryterium, decydującym o prawie udziału w turniejach. Podniosło to rangę urzędu herolda, do którego zadań podczas zapasów rycerskich
należała identyfikacja zawodników na podstawie herbów, co wymagało rozległej wiedzy
z zakresu heraldyki i rodowodów szlacheckich23. Dopuszczenie do udziału w turnieju było
odtąd równoznaczne z potwierdzeniem prawa do posiadania herbu. Antonie de la Sale zanotował, że wielu rycerzy, którzy w 1445 r. przybyli do Lotaryngii, obawiało się o dopuszczenie do turnieju ze względu na problemy z opisaniem swojego herbu24.
Le Livre des Tournois z około 1460 r., której oryginał znajduje się w paryskiej Bibliothèque Nationale (ms. Français 2695), napisana przez René d’Anjou (1409–1480) w oparciu o własne doświadczenie (wzorce francuskie) oraz zwyczaje turniejowe w Niemczech,
Flandrii i Brabancji, przedstawia przegląd klejnotów hełmowych, tarczy herbowych
i chorągwi dokonywany w obecności heroldów, sędziów turniejowych i dam dworu25.
W przeddzień turnieju uczestnicy przynosili swoje rekwizyty do klasztoru, będącego siedzibą sędziów turniejowych. Tutaj, w krużganku na parapecie, ustawiano obok siebie
hełmy, ponad którymi rozwijano chorągwie, a poniżej opierano tarcze herbowe. Podobną scenę utrwaliła nieznacznie późniejsza miniatura z herbarza Conrada Grünenberga
(1483), gdyż przegląd klejnotów hełmowych (niem. Turnierhelmschau) był zwyczajem
przestrzeganym w późnym średniowieczu również w turniejach niemieckich26.
Z kolei w Polsce, gdzie kultura heraldyczna nie była tak bogata jak na Zachodzie, do poprawności herbów i przestrzegania reguł heraldycznych przywiązywano mniejszą uwagę,
gdyż pod opieką prawa znajdowały się przywileje grupowe rycerstwa–szlachty, a nie herby jako jedynie zewnętrzne oznaki przynależności stanowej27. Nie zachowało się wiele śladów urzędu herolda i nie jest dobrze znany zakres jego kompetencji, stąd trudno nawet
powiedzieć, w jakim stopniu oddziaływał on na sprawy herbowe28. O tym jednak, że
23

O funkcjach i znaczeniu heroldów w średniowiecznej kulturze dworskiej: W. P a r a v i c i n i, Die ritterlich–höfisches Kultur des Mittelalters, s. 77–85; M. K e e n, Chivalry, New Haven and London 2000, s. 125–142;
L. K u r r a s, Von Wappen und Herolden, [w:] Das grosse Buch der Turniere: alle 36 glanzvollen Ritterfeste
des Mittelalters. Die Bilderhandschrift des Codex Rossianus 711 im Besitz der Bibliotheca Apostolica Vaticana
(dalej GBT), Stuttgart–Zürich 1996, s. 107–111; N. D r e j h o l t, Heralds and heraldry, [w:] Riddarlek och Tornerspel. Tournaments and the Dream of Chivalry, Katalog sammanställd av Lena R a n g s t r ö m, Stockholm
1992, s. 321–325; G. O s w a l d, Lexikon der Heraldik, Leipzig 1984, s. 195–199; W. L e o n h a r d, Das grosse
Buch der Wappekunst: Entwicklung, Elemente, Bildmotive, Gestaltung, München 1978, s. 20–21; O. N e u b e c k e r, Heraldik Wappen — ihr Ursprung, Sinn und Wert, Frankfurt am Main 1977, s. 10–41; A. R. W a g n e r, Heralds and Heraldry in the Middle Ages. An Inquiry into the Growth of the Armorial Function of Heralds, London 1939, zwłaszcza s. 25–40.
24
Bibliothèque Nationale (dalej BN), Paris, MS Fr. 1997, p. 16; Traités du duel judiciare, relations de pas d’armes et tournois: par O. de la Marche, J. de Villiers, H. de la Jaille, A. de la Sale, ed. B. P r o s t, Paris 1878,
s. 216–217. Por. M. K e e n, op. cit., s. 210–211.
25
Le Livre des Tournois du Roi René de la Bibliothèque Nationale (ms. français 2695). Introduction François
A v r i l, ed. Herscher, Paris 1986, tabl. 22. Jedna ze średniowiecznych kopii tej księgi znajduje się w zbiorach
Biblioteki Czartoryskich w Krakowie (ms. Czart. 3090): M. J a r o s ł a w i e c k a – G ą s i o r o w s k a, Trzy francuskie rękopisy ilustrowane w zbiorach Czartoryskich w Krakowie, Kraków 1953, s. 12–17. Ostatnio ukazała się
edycja kopii pochodzącej ze zbiorów petersburskich: Das Turnierbuch des René d’Anjou (Le Pas de Saumur),
Faksimile–Ausgabe der Handschrift F. XIV N 4, Russische Nationalbibliothek, St. Peterburg, Kommentar J. M a l i n i n, N. E l a g i n a, D. Z y p k i n und T. V o r o n o v a, Graz 1997.
26
Des Conrad Grünenberg Ritters und Bürgers zu Costenz Wappenbuch, hrsg. R. S t i l l f r i e d – A l c a n t a r a
und A. M. H i l d e b r a n d t, 1875. Por. O. N e u b e c k e r, Heraldik Wappen — ihr Ursprung, Sinn und Wert,
Frankfurt am Main 1977, s. 160–161; W. L e o n h a r d, op. cit., s. 304–305; G. O s w a l d, op. cit., s. 192.
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S. K. K u c z y ń s k i, Człowiek wobec świata herbów, [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym,
Warszawa 1997, s. 336.
28
S. K. K u c z y ń s k i, Heroldowie króla polskiego, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą
rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, red. A. R a d z i m i ń s k i, A. S u p r u n i u k, J. W r o -
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udział w turniejach organizowanych w późnym średniowieczu w Królestwie Polskim był
przywilejem jedynie rycerzy herbowych świadczą formuły zawarte w aktach nobilitacyjnych. W akcie nobilitacji wójta lelowskiego Mikołaja z 4 marca 1434 r. wspomniano
o prawie do używania herbu in ludis, [h]astiludiis, torneamentis, prelijs et omnibus militaribus et nobilium exerciciis, wskazując techniki zdobnictwa stroju rycerskiego wizerunkami herbowymi (portanda, sculpenda, pingenda) oraz do kogo należało badanie prawa
do używania herbu i jego zgodności z zasadami heraldyki (heroldis et ministris)29. Na
zastosowanie klejnotów hełmowych w turniejach w średniowiecznej Polsce wskazują zarówno przekazy ikonograficzne, jak i relacje kronikarskie. Na miniaturze Kodeksu Manesse, powstałej na początku XIV w., Henryk IV Probus jako zwycięzca turnieju rycerskiego
nosi hełm garnczkowy, zwieńczony klejnotem w postaci grzebienia ze złoto–czerwonych
pawich piór, na których widnieje godło księstwa wrocławskiego — czarny orzeł ze srebrnym półksiężycem przez pierś i skrzydła30. Wizerunek króla polskiego w stroju turniejowym z Herbarza Złotego Runa (Toison d’Or), sporządzonego między 1429 i 1467 r.,
pokazuje klejnot hełmowy w postaci ukoronowanego srebrnego orła zrywającego się do
lotu31. W inwentarzu skarbca książąt mazowieckich Janusza II i Konrada III Rudego w Ciechanowcu z 1494 r. odnajdujemy zapiskę o znajdujących się w nim ozdobach turniejowych: czterech pozłacanych srebrnych lwich głowach i złotym wieńcu noszonym na
hełmie32. Klejnot hełmowy stanowił nieodłączny element ubioru turniejowego także
w XVI w., skoro Łukasz Górnicki doradzał dworzaninowi, że jeśli mu przyjdzie potykać się
w szrankach, to powinien zadbać, aby „na hełmie swym … miał [coś — przyp. B. W. B.]
osobnego”33. Kronikarz ten zanotował, że ponieważ w turniejach z okazji ślubu Zygmunta
II Augusta z Katarzyną Austriaczką w 1553 r. zawodnicy gonili w hełmach zamkniętych, to
każdy miał „na hełmie znak jaki”, w tym koniuszy księcia pruskiego „na hełmie niósł trzewik białogłowski”34. Nie posiadamy jednak przykładów nadzorowania przez heroldów
polskich prawa do posługiwania się herbami i klejnotami hełmowymi w turniejach.
O samej procedurze przestrzeganej podczas przeglądu klejnotów hełmowych, tarczy
herbowych i chorągwi księga René d’ Anjou zanotowała, że sędziowie trzy lub cztery razy
oprowadzali panie i panny wzdłuż krużganka, badając kolejno rycerskie atrybuty, a heroldowie na podstawie herbu ogłaszali imię zawodnika. Jeśli jakaś dama zgłosiła skargę na
rycerza, który bez powodu źle mówił o honorze pań lub dziewic, co sygnalizowała wskazując ręką odpowiedni herb, to hełm tego rycerza strącano z parapetu. Wysunięte oskarżenie rozpatrywano i osądzano następnego dnia. Potwierdzenie się zarzutów oznaczało
n i s z e w s k i, Toruń 1997, s. 329–332; tenże, Les hérauts d’armes dans la Pologne médiévale, „Revue du Nord”
88, No 366–367, Juillet–Décembre 2006, s. 651–658.
29
Zbiór dokumentów małopolskich, t. VII, wyd. S. K u r a ś, I. S u ł k o w s k a – K u r a ś, Wrocław 1975, nr 2160,
s. 423; Starodawne Prawa Polskiego Pomniki (dalej SPPP), t. II: Z ksiąg rękopiśmienniczych dotąd nieużytych
głównie zaś z ksiąg dawnych sądowych, ziemskich i grodzkich, wyd. A. Z. H e l c e l, Kraków 1870, t. II,
nr 3193, s. 537. Podobny zapis (in prelijs, duellis et bellis, [h]astiludijs) występuje w formularzu nobilitacyjnym Jana Słuszki z Mirowa, któremu w 1436 r. nadany został herb Pogonia odmienna: SPPP, t. II, nr 3302,
s. 563.
30
Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse), UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 11v; Codex
Manesse. Die Miniaturen der Großen Heidelberger Leiderhandschrift, hrsg. v. I. E. W a l t h e r, Frankfurt/Main,
1988, tabl. 5, s. 10 n. Por. S. M i k u c k i, Heraldyka Piastów Śląskich do schyłku XIV w., [w:] Historia Śląska,
t. III, Kraków 1936, s. 12; M. K a g a n i e c, Heraldyka Piastów śląskich 1146–1707, Katowice 1992, s. 32–33,
101–102.
31
Ancien Armorial Equestre de la Toison d’Or et de l’Europe au XV siècle, ed. L. L a r c h e y, Paris 1890 (nowsze
krytyczne wydanie: Grand armorial equestre de la Toison d’Or, ed. M. P a s t o u r e a u & M. P o p o f f, t. I–II, Paris 2001), k. 119, pl. CVII. Por. A. N a d o l s k i, Uroczysty strój rycerski królów polskich w XIV–XV wieku,
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. XXI, 1973, nr 2, s. 305–313.
32
J. M y c i e l s k i, Inwentarz skarbca książąt mazowieckich Konrada i Janusza z roku 1494, „Sprawozdania
Komisji do Badania Histori Sztuki w Polsce”, t. VIII, Kraków 1912, CLXI: Item quatuor capita leonina argentea
deaurata et krancz ad cassidum aureus.
33
Ł. G ó r n i c k i, Dworzanin Polski, oprac. R. P o l l a k, Wrocław 1954, s. 134.
34
Ł. G ó r n i c k i, Dzieje w Koronie Polskiej, oprac. H. B a r y c z, Wrocław 2003, s. 67.
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wykluczenie go z turnieju oraz wymierzenie mu przez innych rycerzy i giermków kary
chłosty. Uderzano go tak długo, aż głośno zawołał do zebranych dam, prosząc o litość
i przebaczenie oraz przyrzekając, że nigdy więcej nie będzie źle o nich mówił. Antonie
de la Sale w jednym z poematów przytoczył opowieść o trzech rycerzach z Burgundii, którzy w obecności księcia Filipa Dobrego odegrali farsę o seksie z kobietą, w związku z czym
podczas następnego turnieju, który odbył się w Brukseli, zostali przykładnie ukarani
chłostą, aby „przez wiele dni i nocy” pamiętali o swoim niestosownym zachowaniu35.
Pozostałych rycerzy obowiązywał kategoryczny zakaz udzielania jakiejkolwiek pomocy,
aby zapobiec sytuacji, do jakiej doszło w turnieju Stuttgarcie w 1484 r., kiedy towarzysze
obwinionego — pragnąc nie dopuścić do wymierzenia mu chłosty — utworzyli ochronny
kordon wokół jego konia36.
W swoim traktacie, stanowiącym komentarz do barwnych ilustracji, René wymienia jeszcze trzy poważniejsze powody zakwestionowania prawa do udziału w turnieju37. Pierwszy związany jest z przyłapaniem rycerza na kłamstwie i złamaniem przysięgi, zwłaszcza
honorowej. Krzywoprzysięstwo i złamanie danego słowa, podobnie jak zarzut o braku odwagi, uznawano za największą skazę na honorze każdego rycerza, nie mieściło się w zakresie zachowań określonych rycerskim kodeksem etycznym. Z raz danego słowa i złożonej
przysięgi zwolnić mógł tylko senior albo rozkaz książęcy lub królewski. Pobłażanie wobec
nieprzestrzegania tych fundamentalnych zasad mogło grozić erozją całego systemu stosunków feudalnych, oddających rycerskiej kaście uprzywilejowaną pozycję w społeczeństwie. Pierwszy przykład uzależnienia prawa do udziału w igrzyskach od spraw honoru
i reputacji pochodzi z 1273 r., kiedy słyszymy, że pojawienie się podczas turnieju w Kolonii księcia Górnej Bawarii Ludwika II Surowego (1253–1294), podejrzewanego o stracenie swojej żony pod fałszywym zarzutem cudzołóstwa, spowodowało przerwanie igrzysk
i zostało pomysłowo napiętnowane przez ich uczestników. Aby „zadać srom księciu”
(in despectum ducis) na placu turniejowym pojawiło się stu rycerzy z tarczami, na których
widniał symbol bezgłowej damy38.
Drugi z wymienionych powodów wykluczenia wiązał się z czerpaniem przez rycerza korzyści z udzielanych pożyczek. Potępianie lichwiarstwa wynikało z ograniczeń nałożonych
zarówno przez prawo cywilne, jak również prawo zwyczajowe i tradycję, uznających trudnienie się handlem i pożyczaniem pieniędzy za zajęcie hańbiące szlachetnie urodzonego.
W obliczu rosnącego znaczenia mieszczaństwa i bogatych kupców podkreślano w ten sposób odrębność warstwy rycerskiej i przywiązanie do całkowicie innego świata wartości.
Znamienne, że podobny proces dostrzegamy w turniejach organizowanych w późnośredniowiecznych miastach. Prawo do udziału w turniejach mieszczańskich przywłaszczali
sobie przedstawiciele miejskiego patrycjatu, próbującego naśladować styl życia rycer35

BN, Paris, MS Fr. 1997, p. 16–17; M. K e e n, op. cit., s. 211.
Die Geschichten und Thaten des Wilwolts von Schaumburg, hg. v. A. K e l l e r, „Bibliothek des Literarischen
Vereins in Stuttgart”, Jg 50, 1859, s. 52–55.
37
Korzystam z tekstu traktatu za pracą F. H. C r i p p s – D a y, op. cit., Appendix VIII (zaczerpniętego z dziewiętnastowiecznej edycji dzieł René: Oeuvres completes du roi René, éd. T. d. Q u a t r e b a r b e s, Angers 1844–
–1846): En oultre la recommandacion des dames, y a autres certains cas plus griefs et plus deshonnestes que
de mesdire d’elles, pour lesquels cas la pugnicion qui cy aprés s’ensuit, est deue à ceulx qui les ont commis.
Le premier cas et le plus pesant si est quant ung gentil homme est trouvé vrayement évidamment faulx
et mauvais menteur de promesse, espécialement faicte en cas d’onneur. Le second autre cas est d’ung gentil
home qui est usurier publique, et preste à interestz magnifestement. Le iije cas est d’ung gentil home qui
se rabaisse par mariage, et se marie à femme roturière et non noble. W całości średniowieczny tekst w języku francuskim oraz jego tłumaczenie w języku angielskim (by E. B e n n e t t) zostały udostępnione:
http://www.chronique.com/.
38
Die Chronik des Mathias von Neuenburg (Chronica Mathiae de Nuwenburg), hrsg. v. A. H o f m e i s t e r
(Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum, Nova series 4), Berlin 1924, cap. 22,
s. 327: […] in die hastiludii progrediuntur centum milites ad hastiludium parati, omnes ducentes mulierem
decapitatam in armis in despectum ducis Bavariae. Por. J. F l e c k e n s t e i n, Das Turnier als höfisches Fest,
s. 250–251.
36
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stwa. W czasie zapustów w 1486 r. pyszna patrycjuszka gdańska Katarzyna Finkenberg,
dowiedziawszy się o udziale w turnieju „podle urodzonego chłopskiego syna” (eines pauren son), wywołała skandal oświadczając w obecności burmistrza, rajców i starszyzny, że
„króliki, które będą się ścierać, nie są godne, aby damy z ich powodu przybyły do dworu”
[Artusa — przyp. aut.]39.
Trzecia możliwość odnosiła się do sytuacji, kiedy rycerz poślubił kobietę z gminu, która nie jest szlachcianką. Andreas z Regensburga wspomina w Kronice książąt Bawarii
o afroncie, jaki doznał Albrecht III Bawarski (Pobożny), syn księcia Ernesta z linii Wittelsbachów w Górnej Bawarii na Monachium, któremu 23 listopada 1434 r. odmówiono prawa do udziału w turnieju z racji jego niestosownych związków z Agnieszką Bernauer,
córką właściciela miejskiej łaźni (niem. Bader)40. Potępienie mezaliansu, czyli związku
z osobą niższego stanu, prowadziło do objęcia zakazem udziału w turniejach dzieci pochodzących z takich małżeństw. W ten sposób świeckie rycerstwo przyjęło część zasad, które
Kościół proponował dla przedstawicieli tego stanu dwa wieki wcześniej.
Spośród tych trzech powodów wykluczenia rycerza z turnieju dwa pierwsze, uważane
za najcięższe przewinienia, nie mogły być darowane i wymagały surowego osądzenia.
W sytuacji, gdy sąd turniejowy uznał, że zgłoszony uczestnik popełnił zarzucane mu czyny,
to zaraz po ogłoszeniu rozstrzygnięcia, hełm tego rycerza strącano na ziemię. Pozostali panowie, rycerze i giermkowie powinni pojmać osądzonego i odebrać mu konia, a jeśli stawiałby opór, to tak długo go chłostać, aż wypowie słowa „Poddaję się”. Wtedy podcinano
popręgi siodła, a nikczemnika wraz z siodłem niesiono w kierunku szranek, wyznaczających pole turniejowe, aby go posadzić na ogrodzeniu. W tej pozycji, niczym na koniu,
wystawiony na pośmiewisko wszystkich uczestników turnieju, musiał pozostać do końca
zawodów. Jego konia oddawano natomiast trębaczom lub minstrelom. W przypadku trzeciego przewinienia kara była nieco łagodniejsza. Winowajca, któremu odbierano miecz
i maczugę, był prowadzony na koniu za uzdę do herolda lub persewanta w celu odprowadzenia go do narożnika szranek, gdzie miał pozostać do końca turnieju. Jeśli próbował
uciec z rąk heroldów, to groziły mu podobne do wcześniej opisanych sankcje, tj. chłosta,
odebranie konia i posadzenie na siodle na drewnianej barierce. René d’Anjou rozpatruje
również przypadek, jeśli na turniej przybędzie rycerz, który nie jest szlachetnego pocho39
C. W e i n r e i c h, Danziger Chronik ein Beitrag zur Geschichte Danzigs, der Lande Preussen und Polen,
des Hansabundes und der Nordischen Reiche, [w:] Scriptores Rerum Prussicarum, hg. v. Th. H i r s c h,
M. T o e p p e n, E. S t r e h l k e, Bd. IV, Leipzig 1870, s. 758–759. O uprawianiu turniejów w średniowiecznych
miastach: T. Z o t z, Adel, Bürgertum und Turniere in deutschen Städten, [w:] RTM, s. 450–499; idem, Die Stadtgesellschaft und ihre Feste, [w:] Feste und Feiern im Mittelalter. Paderborner Symposion des Mediävistenverbandes, hrsg. von D. A l t e n b u r g, J. J a r n u t und H. H. S t e i n h o f f, Sigmaringen 1991, s. 201–213; L. K u r r a s, Turniere in den Städten, [w:] GBT, s. 102–103; J. V a l e, Civic festes and society in the Low Countries
and Northern France, [w:] Edward III and Chivalry. Chivalric society and its context 1270–1350, Woodbridge
1982, s. 25–41; W. S t ö r m e r, König Artus als aristokratische Leitbild während des späteren Mittelalters,
gezeigt an Beispielen der Ministerialität und des Patriziats, „Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte”, 35,
1972, s. 946–971; S. S e l z e r, Artushöfe im Ostseeraum. Ritterlich–höfische Kultur in den Städten des Preußenlandes im 14. und 15. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1996, s. 58–76.
40
A n d r e a s v o n R e g e n s b u r g, Sämtliche Werke, hrsg. v. G. L e i d i n g e r (= Quellen und Erörterungen,
Neu Folge 1), München 1903, Neudruck Aalen 1969, s. 582: Im selben Jahr, am Tag des Heiligen Clemens, als
der Römische Kaiser Sigmund in Ungarn weilte, fand in Regensburg ein Turnier statt, das die bayerischen
Herzöge Johann und sein Sohn Christophorus und Albrecht leiteten. Bei diesem Turnier ist dieser ob seiner Tugenden gerühmte Fürst wegen seiner Geliebten, wegen der er, wie man glaubte, sich weigerte, eine legitime
Gattin zu nehmen, angegriffen und geschlagen worden. Związku tego nie akceptował ojciec Albrechta III, planujący małżeństwo swojego jedynego syna z Anną, córką księcia Brunszwiku na Grubenhagen. Z jego inspiracji, pod nieobecność młodego księcia, Agnes Bernauer została aresztowana i osądzona pod zarzutem o czary.
Dnia 12 X 1435 r. utopiono ją koło Straubing w rzece Dunaj: W. S c h ä f e r, Agnes Bernauer. Geschichte–Dichtung–Bild, Straubing 1995, zwłaszcza s. 56–97; C. M ä r t l, Die Hinrichtung der Agnes Bernauer 1435,
[w:] Schauplätze der Geschichte in Bayern, hgg. A. S c h m i d, K. W e i g a n d, München 2003, s. 149–164;
H. S c h l o s s e r, Agnes Bernauerin (1410–1435). Der Mythos von Liebe, Mord und Staatsräson, „Zeitschrift
der Savigny–Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung” 122, Wien–Köln–Weimar 2005, s. 263–
–284.
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dzenia we wszystkich liniach, ale jest osobą pełną cnót i zalet. Zdaniem autora nie powinien być karany chłostą za pierwszym razem, a jedynie książęta lub inni wielcy panowie
mogli wymierzyć mu razy mieczem lub maczugą w taki jednak sposób, aby go nie zranić.
Ze względu na jego przymioty należało go jednak dopuścić do udziału i nikt nie powinien
odtąd podczas turniejów lub w każdym innym miejscu potępiać go ze względu na pochodzenie. Mógł także nosić nowy klejnot hełmowy lub zmienić herb, zachowując go dla siebie i swoich potomków.
Wyjątkowo rygorystycznie, zwłaszcza za sprawą stowarzyszeń turniejowych, stanowiących elitarne kluby rodów arystokratycznych, podchodzono do tych zakazów moralnych w Niemczech. Kryteria udziału w turniejach zostały dokładnie określone w latach
osiemdziesiątych XV w. w celu odnowy moralnej rycerstwa41. Przedstawiciele niemieckich stowarzyszeń turniejowych, reprezentujących vier Lande: Bawarię, Szwabię, Nadrenię i Frankonię, spotykali się na wspólnych konferencjach w celu skodyfikowania
i ujednolicenia przepisów turniejowych (Turnierordnung). Efektem tych negocjacji były
surowe przepisy zawierające aż czternaście przypadków wykluczenia, które obowiązywały w 1479 r. w Würzburgu. Do udziału w turnieju miano nie dopuścić rycerza, który: 1. popełnił krzywoprzysięstwo lub złożył fałszywe zeznania; 2. zdezerterował z pola walki, nie
dotrzymując danego słowa lub przysięgi; 3. przywłaszczył nieswoje dobra; 4. uwiódł kobietę lub przechwalał się tym; 5. czerpał korzyści z udzielania pożyczek; 6. brał udział w
napadzie rabunkowym, morderstwie lub zdradzie; 7. niszczył kościoły i rabował mienie
kościelne; 8. ulegał herezji; 9. cudzołożył; 10. poślubił żonę nie wywodzącą się ze stanu
szlacheckiego; 11. nie potrafił wykazać, że rodzice również stawali w szranki, chyba że jego starsi przodkowie uczestniczyli w turniejach (wtedy dopuszczano do udziału, ale pod
pewnymi warunkami); 12. pochodził z nieprawego łoża (był bękartem); 13. utrzymywał
się z handlu lub kupiectwa; 14. nie udowodnił przy pomocy dwóch świadków, że on i jego
przodkowie uczestniczyli w turniejach na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat42. Na
tych, którzy nie przestrzegali przyjętych zasad, spadały sankcje w postaci utraty konia
i rynsztunku oraz bezwzględnego zakazu udziału w turniejach. Podobne zasady mogły być
stosowane już trochę wcześniej, co zdaje się potwierdzać relacja hiszpańskiego dyplomaty
Pero Tafura, mającego okazję obserwować turniej w Schaffhausen w 1436 roku43.
W kolejnych turniejach „czterech landów” przepisy würzburskie były modyfikowane
i uzupełniane. W Heidelbergu w 1481 r. wprowadzono zmiany, na które złożyło się osiem
artykułów. Wśród nich trzy pierwsze zaostrzały ograniczenia prawa udziału w turniejach.
Ustalono, że temu, kto bezprawnie wstępuje na pole turniejowe, powinno odebrać się konia i rynsztunek i nigdy nie dopuścić więcej do udziału w turnieju. Z drugiej strony zwracano uwagę, odnoszącą się raczej do organizatora igrzysk, że dopuszczanie do
bezprawnego udziału w turnieju będzie traktowane jako pogwałcenie obowiązujących
praw i zostanie odpowiednio ukarane. Rozszerzono również zakaz udziału w turniejach
wobec wszystkich, którzy żyją w miastach. Wygląda więc na to, że wstępujący w szranki
dosyć często łamali nakładane na nich ograniczenia. W czasie międzynarodowych igrzysk
w Budzie w 1412 r. z okazji zawarcia pokoju polsko–węgierskiego, o czym pisze w swojej
kronice Jan Długosz, król rzymski i węgierski Zygmunt Luksemburczyk uniesiony gnie41

J. K. R ü h l, German Tournaments Regulations of the 15th Century, „Journal of Sport History”, vol. XVII,
nr 2, 1990, s. 175–182; W. M e y e r, Turniergesellschaften. Bemerkungen zur sozialgeschichtlichen Bedeutung
der Turniere im Spätmittelalter, [w:] RTM, s. 507–508, 509; R. B a r b e r & J. B a r k e r, op. cit., s. 188–191;
R. B a r b e r, op. cit., s. 238–240.
42
G. R i x n e r, Turnierbuch, Hauptturnier nr 28; L. A. v. G u m p p e n b e r g, Nachrichten über die Turniere
zu Würzburg und Bamberg in den Jahren 1479 und 1486, „Archiv des Historischen Vereins von Unterfranken
und Aschaffenburg” 19, 1867, s. 167–193; idem, Die Gumppenberger auf Turnieren. Nachtrag zur Geschichte
der Familie von Gumppenberg, Würzburg 1862, s. 62–70; Das Turnierbuch des Ludwigs von Eyb (cgm 961),
ed. v. H. S t a m m, Stuttgart 1986, s. 219–225.
43
K. S t e h l i n, Ein spanisher Bericht über ein Turnier in Schaffhausen im Jahr 1436, Mitgetheilt K. S t e h l i n,
„Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde” 14, 1914, s. 145–176; W. H. J a c k s o n, op. cit., s. 82, 84.
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wem rozkazał nie dopuścić do udziału w zawodach księcia austriackiego Ernesta I Żelaznego44. Ten jednak, nic sobie nie robiąc z tego zakazu, upozorował oficjalny wyjazd
z Budy, aby potajemnie wrócić na plac turniejowy. W tym wypadku chodziło raczej o kontekst polityczny, aniżeli o niehonorowe zachowanie księcia, gdyż kronikarz nie wymienia
żadnego konkretnego powodu wykluczenia, a jedynie wspomina, że Zygmunt żywił do
niego „głęboką nienawiść”45. Przypadek ten dowodzi, że jeszcze na początku XV w. rzeczywistość turniejowa pozostawiała dla organizatora dużą dowolność w podejściu do prawa
udziału zawodnika w turniejach, a prawo turniejowe nie zostało jeszcze skodyfikowane.
W Heilbronn w 1485 r. ustalono przepisy składające się aż z 43 artykułów. Dotyczyły
one bardziej strony moralnej niż przebiegu samych walk. Listę wykroczeń rycerskich
znacznie rozszerzono i podzielono na dwie kategorie. Konfiskatą wierzchowca, chłostą
i wygnaniem rycerza z turnieju karano za lżejsze przewinienia, np. za popełnienie mezaliansu lub angażowanie się w działalność handlową. Poważniejsze wykroczenia (głównie
o charakterze kryminalnym: morderstwo, rabunek, gwałt, podpalenie) pociągały za sobą
oprócz chłosty i niedopuszczenia do turnieju dodatkową karę. Napiętnowany rycerz musiał zsiąść z konia, po czym sadzano go na siodle umieszczonym na drewnianym płocie otaczającym plac turniejowy, aby wystawić na publiczne pohańbienie i pośmiewisko. W tej
kategorii niektóre wykroczenia dotyczyły etyki rycerskiej, np. bezprawne przywłaszczenie lenna albo składanie fałszywych oskarżeń. W ten sposób turnieje zaczęły pełnić rolę
rycerskiego sądu honorowego. Prawo udziału w turniejach otrzymało rangę i status szczególnego przywileju, którym objęto tylko najszlachetniejszych. W statucie Towarzystwa
Psiej Obroży (niem. Rudenband), powołanego do życia w Legnicy w 1413 roku, wzorem
niemieckich stowarzyszeń rycerskich zapisano, że wszyscy jego członkowie zobowiązani
są stawić się każdego roku w pierwszą niedzielę po św. Marcinie (tj. 11 listopada) na
trwające trzy dni igrzyska, w których udział został obwarowany ściśle określonomi zasadami46. Albrecht Achilles, należący podobnie jak jego ojciec do towarzystwa turniejowego
Perner we Frankonii, zaznacza z dumą w liście z 9 kwietnia 1481 r. do swego syna Jana, że
„my byliśmy zawsze, z pomocą Bożą, pierwszymi w turniejach i zamierzamy, z pomocą Bożą, tak pozostać”47.
Formalnym warunkiem dopuszczenia kandydata do udziału w turnieju rycerskim, wynikającym z przepisów proceduralnych, było złożenie przysięgi, która zobowiązywała zawodników do przestrzegania prawa turniejowego. Rozporządzenie Ryszarda Lwie Serce
z 1194 r. wymagało od rycerzy składania przysięgi przed czteroosobową komisją, składającą się z dwóch urzędników i dwóch rycerzy. Podążający na turniej i wracający z niego
uczestnicy musieli zapewnić, że nie będą oddawać się rozbojom, uszanują pokój w króle-
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J. D ł u g o s z, Annales, Lib. X et XI, s. 202: Et quamvis Sigismundus Romanorum et Hungariae rex zelotipie
odio in Arnestum Austriae ducem iratus eum pelli ex curia huiusmodi iusisset, Arnestus tamen publicum faciens ex Buda egressum, certamen athletarum clandestinus introivit et in illo usque in finem versabatur.
45
Incydent ten mógł być pokłosiem zawartego na początku 1412 r. w Krakowie przymierza polsko–austriackiego o ostrzu antywęgierskim, potwierdzonego ślubem księcia Ernesta z Cymbarką, córką Siemowita IV mazowieckiego. W końcu stycznia Władysław Jagiełło wyprawił swojego gościa w podróż powrotną pod eskortą
polskiego oddziału, gdyż obawiano się zasadzki ze strony Zygmunta Luksemburczyka (J. D ł u g o s z, op. cit.,
s. 188–189; K. J a s i ń s k i, Przymierze polsko–austriackie w 1412 r. ze szczególnym uwzględnieniem małżeństwa Cymbarki, księżniczki mazowieckiej, z Ernestem Żelaznym, księciem austriackim, [w:] Prace z dziejów
państwa i zakonu krzyżackiego, red. A. C z a c h a r o w s k i, Toruń 1984, s. 131–137).
46
H. M a r k g r a f, Über eine schlesische Rittergesellschaft am Anfange des 15. Jahrhunderts, [w:] Kleine
Schriften zur Geschichte Schlesiens und Breslau, „Mitteilungen aus dem Stadtarchiv und der Stadtbibliothek zu
Breslau 12”, Breslau 1915, s. 93; R. K a c z m a r e k, Stowarzyszenie „Obroży Psa Górniczego”. Z dziejów świeckich zakonów rycerskich na średniowiecznym Śląsku, „PTPN. Wydział Nauk o Sztuce. Sprawozdania nr 108
za rok 1991”, s. 14.
47
Deutsche Privatbriefe des Mittelalters, Bd. I: Fürsten und Magnaten, Edle und Ritter, hrsg. G. S t e i n h a u s e n, Berlin 1899, nr 341: Wir sind vor mit gots hilss die fordersten im turner gewesen und gedenckens mit
der hilss gottes aber zu bleiben.
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stwie, a zwłaszcza w królewskich lasach48. Na problem ten, aczkolwiek w aspekcie czysto
proceduralnym, zwraca uwagę Geoffrey de Charny, zastanawiając się, czy niezłożenie
przysięgi powinno stać się przyczyną odsunięcia rycerza od udziału w turnieju49. Ceremonia złożenia przysięgi turniejowej (les seremens), poprzedzona uroczystą prezentacją
uczestników, którą utrwalił na miniaturze René d’Anjou, odbywała się po bankiecie wydawanym w przeddzień turnieju. Każdy zawodnik, przywdziany w lekki strój, bez zbroi, stawiał się konno na placu turniejowym z kopią, mieczem albo maczugą, w towarzystwie
chorążego, który powinien nieść jego chorągiew. W obecności sędziów turniejowych herold, zwracając się do uczestników: „wysocy i potężni książęta, lordowie, baronowie, rycerze i giermkowie”, prosił ich o podniesienie w górę prawej ręki i złożenie przysięgi na
wszystkich świętych, wiarę i honor rycerski, że walczyć będą tylko w sposób dozwolony, a jeżeli świadomie zrobią inaczej to stracą swoją zbroję i konia oraz będą wygnani z turnieju. Uczestnicy obiecywali również przestrzegać we wszystkim i wszędzie nakazów
sędziów50.
Ukształtowane w późnym średniowieczu prawo udziału w turniejach, powiązane z kryteriami moralno–obyczajowymi, stanowiło konsekwencję przemian społecznych, a zarazem próbę przeciwdziałania upadkowi moralnemu rycerstwa u progu nowej epoki.
Wbrew jednak temu działania te nie podniosły rycerstwa z kryzysu i nie uratowały turniejów, które ze względu na zmiany w sztuce wojennej staną się anachroniczne i niedługo
później odejdą w niepamięć. Przeciwnie, pogłębiły dystans między wąską elitą arystokracji rodowej, a resztą rycerstwa, w obliczu utraty przez tę grupę prymatu w feudalnym społeczeństwie.
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J. B a r k e r & M. K e e n, op. cit., s. 214.
S. M u h l b e r g e r, op. cit., s. 120–121.
50
F. H. C r i p p s – D a y, op. cit., Appendix VIII: Haultz et puissans princes, seigneurs, barons, chevaliers et escuiers, se vous plaist vous tous et chacun de vous leverez la main dextre en hault vers les Saints, et tous ensemble, aincois que plus avant aler, prometterez et jurerez par la foy et serment de vos corps, et sur vostre honneur, que nul d’entre vous ne frappera autre audit Tournoy à son escient d’estoc, ne aussi depuis la sainture
en aval, en quelque façon que ce soit, ne aussi ne boutera, ne tirera nul s’il n’est recommandé: et d’autre part
se par cas d’aventure le heaulme cheoit de la teste à aucun, autre ne luy touchera jusques à tant qu’il luy aura
esté remis et lacé, en vous soubmettant, se autrement le faistes à vostre escient, de perdre armeures et destriers,
et estre criez bannis du Tournoy pour une autre fois; de tenir aussi le dit et ordonnence en tout et par tout, tels
comme messeigneurs les juges diseurs ordonneront les delinquans estre pugniz sans contredit: et ainsi vous
le jurez et promettez par la foy et serment de vos corps et sur vostre honneur. A quoy ils responderont. Oy, Oy.
Cela fait, entrera le deffendant dedans les lices pour faire ses monstres, en la forme et manière que cy devant
est devisee. Zob. Le Livre des Tournois du Roi René de la Bibliothèque nationale, tabl. 23.
49
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Księga herbów ziemskich i szlacheckich Erazma Kamyna...

P

oznań zajmował w XVI wieku ważną pozycję na mapie polskich ośrodków złotniczych.
Historia prężnie działającego cechu złotników zapisana jest w statutach, wilkierzach
oraz księgach cechowych, które stanowią dziś cenne źródło wiedzy o jego działalności2. Imponująca jest lista czynnych wówczas przedstawicieli tej profesji3. Jednym z nich był Erazm
Kamyn4, któremu przypisuje się dwa wydania wzorników ornamentalnych z 1552 i 1592 r.
oraz księgę herbów, którą w 1576 r. ofiarował Radzie miasta Poznania.
W piętnastym wieku brakuje jeszcze wzmianek na temat rodziny Kamynów. Najstarszym członkiem rodu, o którym wspominają źródła, jest Benedykt Kamyn. Miał on przybyć do Wielkopolski na początku szesnastego wieku, najprawdopodobniej z Gdańska5.
Według jednej z hipotez, Benedykt pochodził z Kamienia Pomorskiego, co sugeruje podobieństwo nazwy miasta i nazwiska6. Językiem ojczystym Benedykta był niemiecki. Po przyjeździe do Poznania ożenił się z Jadwigą, córką poznańskiego złotnika Piotra Gelhora. Miał
z nią dwóch synów — Erazma i Jakuba, a także pięć córek. Anna pojęła za męża Wojciecha Darmopycha, Barbara — Szymona Czujnika, Katarzyna — Jerzego Gęcza, a Urszula —
Andrzeja Goździa. Po śmierci teścia Benedykt stał się jego głównym spadkobiercą. Po
1524 r. zakupił dom przy ulicy Koziej (w XVI wieku nazywała się ulicą Świętosławską),
gdzie umieścił sklep i warsztat.
Niewiele wiadomo dziś o działalności rzemieślniczej Benedykta. Przyjmował do swego
warsztatu stosunkowo niewielu uczniów. Nie wyszkolił także swoich dwóch synów. Wiadomo, że Erazm kształcił się w latach 1541–1546 w warsztacie szwagra — Andrzeja Goździa. Po odbyciu praktyki najprawdopodobniej udał się na wędrówkę, a już w 1553 r.
został poznańskim mistrzem. Starszym cechu był po raz pierwszy w roku 1560. Pełnił ten
urząd do 1566 r. i później jeszcze raz w roku 1573. W roku urzędowym 1567/68 został wybrany ławnikiem.
A. W a r s c h a u e r pisze, że Erazm borykał się z wielkimi długami, przez co nie zdołał
utrzymać majątku odziedziczonego po ojcu. Sprzedał także dom przy ulicy Koziej. Jego
wierzycielami byli inni rzemieślnicy, duchowni i Żydzi. Skarżył go pewien rzeźnik z powodu czterech guldenów i czterech groszy za dostarczone mięso. W 1572 r. Łukasz Górka wezwał go aż trzykrotnie do wykonania zamówienia, a w 1578 r. zaskarżyła go szlachcianka
1

Tekst powstał na marginesie przygotowywanej rozprawy doktorskiej na temat dorobku artystycznego Erazma Kamyna. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Ryszard Mączyński.
2
J. W i e s i o ł o w s k i, Statuty i wilkierze złotników poznańskich, „Kronika miasta Poznania”, I, 2000, s. 223–239.
3
T. N o ż y ń s k i, Złotnictwo poznańskie do końca XVIII wieku, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski
i Pomorza”, VI, 1960, z. 11, s. 5–63.
4
P. M i c h a ł o w s k i, Kamień (Kamyn, Kamin) Erazm, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 11, Wrocław 1965, s. 523.
5
A. W a r s c h a u e r, Die Posener Goldschmiedefamilie Kamyn, „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft
für die Provinz Posen”, IX, 1894, s. 1–27, (przekł.: Kamynowie — poznańska rodzina złotników, „Kronika miasta Poznania”, I, 2000, s. 92).
6
Ibidem, s. 81.
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Katarzyna Noskowska, gdyż aż trzy lata zwlekał z naprawą srebrnego paska. W tym samym
roku magistrat obniżył mu podatki przez wzgląd na ubóstwo. Ostatecznie dosięgnął go nakaz aresztowania, a wkrótce później nawiedziła choroba. W 1580 r. zdecydował się sprzedać kolejny dom.
Mimo tego, iż Erazm nie należał do sumiennych i godnych zaufania rzemieślników, to
w przeciwieństwie do swego ojca kształcił bardzo wielu uczniów. W latach 1553–1569 wyszkolił przynajmniej dziewięciu uczniów pochodzących z Poznania, Gdańska, Gniezna i Płocka.
Prowadził wymianę towarową m.in. z mieszczanami wrocławskimi i norymberskimi.
Nie zachowały się pewnie rozpoznane dzieła złotnicze Erazma Kamyna. Na podstawie podobieństwa ornamentyki można mu przypisać kielich z 1564 r. dla kościoła św. Jana w Lesznie oraz oprawę Ewangeliarza św. Wojciecha w Gnieźnie. Również tak zwany bechter poznański (koszulka pancerna) z 1580 r. ma zdobienia, które mogły wyjść spod ręki Kamyna7.
Jakub — brat Erazma — miał wykonać kielich fundowany przez mieszczkę poznańską Apolonię Struśkowską dla kościoła św. Wojciecha w Poznaniu, w którego dekoracji występują ornamenty wykonane przez Kamyna8. Odbiorcami prac Erazma byli między innymi Rafał
Działyński, Łukasz Górka oraz Stanisław Spławski.
Księgi Erazma Kamyna są jedynymi zachowanymi polskimi wzornikami ornamentalnymi, które powstały na wzór modnych w XVI wieku publikacji zachodnioeuropejskich. Do
repertuaru najczęściej wykorzystywanych wówczas form należały: groteska oraz kartusz
rollwerkowy, które w pełni wykształciły się w kręgu włoskiego warsztatu pracującego przy
dekoracji pałacu Franciszka I w Fontainebleau. W wyniku przekształceń i innowacji powstawały później kolejne ornamenty, do których należą chociażby ornament okuciowy i chrząstkowo–małżowinowy. Wszystkie umieszczane były na kartach wzorników i w taki sposób
szybko docierały do pracowni artystów i rzemieślników w innych częściach Europy. W drugiej połowie XVI wieku do najpopularniejszych i najchętniej wykorzystywanych wzorów,
należały między innymi księgi Wentzela Jamnitzera, Antoniego Eisenhuta, Wirgiliusza Solisa, Josta Ammana, Corneliusa Florisa, Hansa Vredemana de Vries czy też Wendela Dietterlina. Rozwiązania te przejęły warsztaty niemieckie i niderlandzkie. Stamtąd z kolei dotarły do
sztuki polskiej.
Początkowo badania nad dorobkiem artystycznym Kamyna koncentrowały się wyłącznie na jego księgach wzorów złotniczych. Pierwszym, który napisał o Kamynie i jego wzornikach był niemiecki badacz Josef Eduard W e s s e l y9. Później tą problematyką zajęli się
również Edward R a s t a w i e c k i10 i Marian S o k o ł o w s k i11. Dokładniejsze wiadomości

7

P. M i c h a ł o w s k i, Kamień (Kamyn, Kamin) Erazm, [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa
1981, s. 310–311.
8
Z. D o l c z e w s k i, R. S o b c z a k – J a s k u l s k a, Kielich z fundacji Apolonii Struśkowej, „Kronika miasta Poznania”, I, 2000, s. 95–97.
9
J. E. W e s s e l y, Das Ornament und die Kunstindustrie in Ihrer geschichtlichen Entwicklung auf dem Gebiete des Kunstdruckes, t. 1–3, Berlin 1877–1879, t. 2, 1877, tabl. 169–170.
10
E. R a s t a w i e c k i, Słownik rytowników polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej
pracujących, Poznań 1886, s. 155: s. v. Kamyn, wymienione zostały dwa inne teksty. W jednym z nich R. W i e g e l, (Kunstkatalog, Lipsk 1852, z. 24, nr 18950) odwołał się do zbiorowej księgi rycin Goldschmidts — Ornamente. W zbiorze tym umieszczone są dwie ryciny z napisem: „Teras nowo widane y drukowane w Posnaniv
prses Erasmusa Kamyn Rokv Pan MDXCII”, z monogramem związanym EsK i ¥. Wiegel dodał, że „ten polski
artysta Erasmus Kamyn nieznany jest zupełnie. Dwa te miedzioryty przedstawiają zapewne ozdoby, czyli ornamenta wyrobów złotniczych, skądinąd wcale nam nie znane, jako i sam ów sztycharz poznański Kamyn, może
Kamiński”. W drugim ze wspomnianych tekstów G. K. N a g l e r (Die Monogrammisten, t. 2, München 1860,
s. 665, nr 1775) pisał, że niejaki Erazm Kamyn był ok. 1590 r. czynnym złotnikiem w Krakowie. Wydał przynajmniej sześć tablic złotniczych ze swoim monogramem złożonym z trzech związanych głosek EsK. Na jednej
z rycin widnieje napis: „Teras…”, nie podaje jednak daty powstania i 8. Niedokładny czas oraz monogram wskazują na to, że Nagler nie widział księgi wzorów. Nie wiadomo też skąd pozyskał informację, że Kamyn był złotnikiem krakowskim.
11
M. S o k o ł o w s k i, Erazm Kamyn, złotnik poznański i wzory przemysłu artystycznego u nas w XV
i XVI wieku, „Sprawodania Komisji Historii Sztuki w Polsce”, V, 1893, z. 3, s. 129–136.
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o złotniku i jego rodzinie podał w 1894 r. Adolf Warschauer12. Rok po jego publikacji Hans
Bösch przedstawił nowoodkryte wzory Kamyna13, a w 1955 r. Jean V a l e r y – R a d o t, w liście do Stanisława Szulca, doniósł że odnaleziono kolejne, niepublikowane sztychy Kamyna14. Szulc wydał te wzory w 1960 r.15 W 2003 r. Michał Woźniak krótko podsumował
wiadomości o odnalezionych dotychczas wzornikach16.
Osobne zagadnienie stanowi księga herbów ziemskich i szlacheckich autorstwa Kamyna. O ile kilkadziesiąt lat badań nad wzornikami pozwoliło na skompletowanie ich znacznej części, o tyle kwestia herbarza nadal pozostaje niewyjaśniona. Księgi nie ma obecnie
w Poznaniu, ale nie było jej tam już w roku 1905, o czym wspomniał Warschauer17. Herbarz odnalazł w 1926 r. w Londynie Rudolf Kotula. Zakupił go na aukcji i wcielił do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie. Tam też herbarz pozostaje do dziś.
Przedwojenne odkrycie Kotuli na nowo wzmogło zainteresowanie księgą. W Poznaniu
szybko dowiedziano się o tym niecodziennym znalezisku. W 1930 r. Marian F r i e d b e r g
opublikował rozprawę Klejnoty Długoszowe, w której szczegółowo przyjrzał się łacińskiemu tekstowi Kamynowego herbarza18. Dokonał jego obszernej analizy, ale także porównał
z innymi istniejącymi wydaniami Klejnotów, w tym z jednym ze zbiorów Biblioteki Ordynacji Zamoyskich, który wykazywał wyraźne podobieństwo do rękopisu lwowskiego, lecz
znajdował się w niekompletnym stanie i bez karty tytułowej19. Rozpoznał większość nazw
herbów, pominął jednak opis barwnych sztychów, które — jak stwierdził — „oczekują osobnego studium ze strony znawcy sztuki złotniczej i rytowniczej”20. W tekście zamieścił tylko
kilka czarno–białych fotografii kart księgi21.
W 1935 r. Alfred B r o s i g w artykule zamieszczonym w „Kurierze Poznańskim” potwierdził, że istnieje w Polsce drugi egzemplarz herbarza Kamyna22. O księdze przypomniał w 1959 r. Stanisław S z u l c, który dokonał podsumowania wiadomości o herbarzu,

12

A. W a r s c h a u e r, Kamynowie, s. 223–239.
H. B ö s c h, Erasmus Kamyn oder Erasmus Kloser, „Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums”, Nürnberg 1895, s. 1–8; twierdzi, że właściwym wykonawcą norymberskich wzorów miał być nie Erazm Kamyn, lecz
niejaki Erazm Kloser. W świetle ustaleń Warschauera hipoteza ta nie znajduje potwierdzenia w faktach. Erazm
Kloser był mężem córki Piotra Gelhora, dziadka Erazma Kamyna. Rzeczywiście miał on pochodzić z Norymbergii, mieszkał jednak w Wilnie. Zmarł w 1536 r. Data śmierci Klosera wyklucza zatem możliwość wykonania
przez niego norymberskich wzorów, pochodzących przecież z 1552 r.
14
„Notre Cabinet des Estampes posede de Erasme Kamyn, dans le recueil AA I Resles pieces catalogues par
E. Courboin du no 7241 a 7257 inclus”.
15
S. S z u l c, Wzory złotnicze Erazma Kamyna — złotnika poznańskiego z XVI wieku, „Kronika miasta Poznania”, XXVIII, 1960, nr 4, s. 82–84.
16
M. W o ź n i a k, Wzory złotnicze Erazma Kamyna, [w:] Amulet — Znak — Klejnot. Biżuteria w Polsce, Toruń
2003, s. 19–26.
17
A. W a r s c h a u e r, Aus den Posener Stadtrechnungen, besonders des XVI. Jahrhunderts, „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen”, XX, 1905, s. 289.
18
M. F r i e d b e r g, Klejnoty Długoszowe, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, X,
1930, s. 10–107.
19
Ibidem, s. 15, podał informację, że Biblioteka Ordynacji Zamoyskich w Warszawie posiadała (pod sygnaturą Cimelia 100) rękopis opatrzony sztychami herbów, spisany w XVI wieku, niedatowany, formatu 28,5 x
18,5 cm, o tym samym papierze co księga lwowska. Manuskrypt zawierać miał 31 numerowanych kart (2–32),
8 nienumerowanych, wprawionych na początku księgi, a dodanych w XIX w. Na niektórych kartach zachowała
się dawna paginacja, która świadczyła o tym, że rękopis jest niekompletny, a dawniej liczył 48 kart. Brakowało
wówczas 17 początkowych kart. Pismo nie było jednak to samo co w herbarzu lwowskim. Nie wymieniał autora sztychów, jednak porównanie dzieła z herbarzem lwowskim potwierdziło, że rękopis Biblioteki Zamoyskich
był pracą tego samego rytownika. Nie posiadał karty tytułowej i 17 kart z herbami ziemskimi. Rękopis spłonął
w 1944 r.
20
Ibidem, s. 93.
21
Ibidem, s. 11, przyp. 1, dziękował także Kotuli za możliwość wykorzystania lwowskiego herbarza w „Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie” oraz za cenne uwagi co do losów kolekcji. Wspomniał
przy tym, że ze względu na wysoką wartość artystyczną Herbarza, Kotula sam zamierza go w całości opublikować. Ostatecznie plan nie został zrealizowany.
22
A. B r o s i g, Dwa przykłady wielkopolskie, „Kurier Poznański”, XXX, 1935, nr 287 (26 VI), s. 5.
13
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opierając się całkowicie na ustaleniach Friedberga23. Nie widział jednak herbarza i nie
wiedział czy nadal znajduje się on w zbiorach lwowskich24. W 1993 r. Stefan K. K u c z y ń s k i z uwagą przyjrzał się herbom ziemskim znajdujących się w Klejnotach i porównał ich
opisy z innymi dziełami przypisywanymi Długoszowi25. Pomimo tego, że dysponował
nie najlepszej jakości mikrofilmem i fotokopią rękopisu26, wydał aż osiem herbów ziemskich z Kamynowego herbarza27. W 2000 r. redakcja „Kroniki miasta Poznania”, publikując
polskie tłumaczenie artykułu Warschauera o rodzinie Kamynów, podała informację, iż
„zadaniem historyków jest zdobycie mikrofilmu lub fotografii lwowskiej Księgi herbów
z tamtejszej Biblioteki Uniwersyteckiej”. „Kronice miasta Poznania”, mimo starań, jak dotąd to się nie udało28.
W wyniku kwerendy przeprowadzonej w czerwcu 2006 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Iwana Franka we Lwowie, potwierdzona została obecność księgi w tamtejszych
zbiorach29.
Na autorstwo Kamyna wskazuje monogram artysty EsK na pierwszej stronie herbarza
(il. 1). Jest to ten sam monogram, który umieszczony został na jego księdze wzorów
z 1592 r. wraz z imieniem i nazwiskiem autora, ten sam także, który zawierają księgi cechowe z lat 1562–156730 (il. 2). O autorstwie Kamyna świadczy notatka w rachunkach Rady
miasta Poznania z 11 marca 1576 r., która mówi: „Erasmo Kamin aurifabro, qui librum
stemmatum et insignium per ipsum impressorum sp. consulatui donavit, iussu d. consulum dedimus 22 fl. 20 gr.”31, a także inwentarz pośmiertny Kamyna, spisany 28 stycznia
1585 r., gdzie wśród rzeczy wymieniono między innymi: „blach, na których są herby szlacheckie 103, 10 blach rytych herbów powiatowych […], 8 blach herbów miejskich, 3 blachy przednie do ksiąg”32.
Dziwne i z pewnością pełne przygód były koleje losu herbarza. Ze znajdujących się
w księdze notatek, znaków i nalepek można wnioskować, że w 1816 roku sprzedano go
w Niemczech na licytacji. Mówi o tym notatka: „Ex. Auct. Ebner 1816 5 f 19 nr 24 … süss”.
Około 1850 r. stał się własnością rodziny Rosenheimów w Londynie, co potwierdza ekslibris: „Library of Max Rosenheim and Maurice Rosenheim London” oraz okrągła etykietka: „Rosenheim Collection No 12” (wklejone na wewnętrznej stronie oprawy). Stamtąd
trafił do londyńskiego antykwariatu, gdzie odnalazł go Kotula.
Księga formatu 31 x 18,7 cm, oprawiona jest w twardą, skórzaną, brązową oprawę z ujętą w prostokąt, tłoczoną pośrodku elipsą, wypełnioną ornamentem maureskowym. W narożach znajdują się motywy roślinne (il. 3). Oprawa pochodzi najpewniej z XVI wieku,
jedynie grzbiet księgi wygląda na nowszy, prawdopodobnie doprawiony podczas konserwacji na początku XIX wieku. Tekst księgi pisany jest ciemnobrązowym dziś atramentem
na grubym, żółtawym papierze. Zapisanych zostało czterdzieści osiem kart, liczącej pięć-

23

S. S z u l c, Księga Herbów Erazma Kamyna, „Kronika miasta Poznania”, XXVII, 1959, nr 4, s. 74–76.
Ibidem, s. 77, potwierdza to zestaw przedrukowanych przez niego fotografii. Ponadto Szulc apelował do Wydziału Kultury Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania, by zechciał zainteresować się sprawą księgi herbów i podjąć starania o jej poszukiwanie.
25
S. K. K u c z y ń s k i, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993, s. 42–47, 68–75.
26
Ibidem, s. 66, przyp. 179.
27
Ibidem, s. 72–73.
28
„Kronika miasta Poznania”, I, 2000, s. 80.
29
Księga znajduje się pod sygnaturą 995 III, która choć ewidencjonuje dzieło, nie figuruje w dostępnych publicznie katalogach tejże Biblioteki.
30
S. S z u l c, Księga herbów Erazma Kamyna, „Kronika miasta Poznania”, XXVII, 1959, s. 77, prezentuje fotokopię autentycznego podpisu Erazma z 1563 r. (Varia 1731, s. 236).
31
M. F r i e d b e r g, op. cit., s. 13, przyp. 1.
32
S. N a w r o c k i, J. W i s ł o c k i, Inwentarze mieszczańskie z lat 1528–1635 z ksiąg miejskich miasta Poznania, Poznań 1961, s. 247–248.

24
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dziesiąt kart księgi (paginacja)33. Herbarz rozpoczynają cztery karty bez numeru, z których pierwszą włączono dopiero w XIX wieku podczas odnowy oprawy. Dwie kolejne,
zlepione razem, a także karta tytułowa dzieła pochodzą z czasów Kamyna.
Księga podzielona jest na dwie części, pisane przez dwie osoby (różnią się charakterami
pisma). Całość poprzedza dekoracyjna strona tytułowa w postaci kolorowanego miedziorytu o wymiarze 13,7 x 9,9 cm. Wszystkie herby są ręcznie malowane i naklejone na karty
księgi. Każdy herb umieszczony jest poniżej objaśniającego go, łacińskiego tekstu.
Część pierwsza zawiera 31 miedziorytów herbów ziemskich (il. 4). Wszystkie litery
nazw ziem pisane są majuskułą większego formatu. Sztychy zostały naklejone po dwa na
jednej karcie i tylko po jednej jej stronie. Jedynie trzy herby ziemskie: ze strony pierwszej
(herb ziemi krakowskiej), drugiej (herb Litwy) i siedemnastej (herb Mazowsza), naklejone
zostały na karty pojedynczo34.
Duży napis „Arma Baronum Regni Poloniae” umieszczony na stronie 18 powyżej herbu Topór, rozpoczyna część drugą herbarza, zawierającą 137 herbów rycerskich, siedem
kapitulnych oraz jeden Uniwersytetu Krakowskiego (il. 5). Nazwy herbów mają większy
format, lecz litery są minuskulne. W przeciwieństwie też do części pierwszej ryciny naklejone są tu po obu stronach kart, zwykle po dwie, trzy na każdej stronie. Sztychy herbów rycerskich są nieco mniejsze od ziemskich35.
Pełny tytuł rękopisu brzmi: Liber insigniorum / Regionum atque clenodiorum / Regni
Poloniae summa cum / diligentia elaboratus / 1575. Strona tytułowa przedstawia rodzaj
monumentu, nawiązującego kształtem do ołtarza, który stanowi oprawę dla tytułu dzieła.
Nad tytułem, w ozdobnym kartuszu widoczny jest uproszczony herb Poznania w formie
dwóch skrzyżowanych, srebrnych kluczy na czerwonym tle. Po bokach kartusza, na fantastycznych zwierzętach siedzą dwa putta36. Jedną dłonią wspierają się o kartusz, w drugiej
natomiast trzymają wypełnione kwiatami rogi obfitości. W części środkowej owego ołtarza, po obu stronach tytułu, na postumencie wysuniętym przed bocznymi kolumnami stoją dwie postacie. Po prawej — wojownik w pancerzu i nagolennicach, w hełmie z koroną,
uzbrojony we włócznię, szeroką szablę u boku oraz tarczę. Po lewej — ciemnoskóra kobieta w hełmie, żółto–czerwonej szacie, nagolennicach i naramiennikach, uzbrojona w tarczę
i włócznię. Pośrodku cokołu ołtarza, w dekoracyjnym kartuszu znajduje się wspomniany
wiązany monogram EsK — Erazma Kamyna. Po bokach kartusza umieszczone są panoplia.
Na dalszym planie, za pomnikiem, po prawej stronie wznosi się góra zwieńczona kolumną, na ich tle zarys murów zamku lub miasta, zaś po stronie lewej wieża bądź machina
oblężnicza.
Wszystkie herby w Kamynowym zbiorze — tak ziemskie, jak i rycerskie — ujęte zostały
w precyzyjnie wykonane, ozdobne kartusze. W większości przyjmują one kształty owalne,
czasem sercowate. Odznaczają się one dużą różnorodnością form i dekoracji, ze znaczną
przewagą rollwerku. Niektóre kartusze zawierają elementy uproszczonego ornamentu
chrząstkowo–małżowinowego, w bardzo wczesnej redakcji. Ponadto zdobią je główki puttów, kaboszony, rauty, maszkarony, ptaki oraz fantastyczne zwierzęta. Wyjątek pośród
wszystkich form stanowi herb kapitulny przedstawiający Marię z Dzieciątkiem stojącą na
półksiężycu. Tarcza ma tu formę owalną, a funkcję ramy spełnia nie kartusz, lecz zielony
wieniec. Jest to jedyny znany herb w dorobku Kamyna przedstawiający pełną postać ludzką. Różnorodna jest także kolorystyka herbów. Przeważają czerwień, żółć, błękit i zieleń,
które mimo upływu czasu pozostały niezwykle intensywne.

33

M. F r i e d b e r g, op. cit., s. 11, już w 1930 r. zauważył brak 40 karty. Przypuszczał, że zabrakło jej w wyniku
omyłki w paginacji.
34
Dwa pierwsze sztychy mają wymiary 8 x 6 cm, pozostałe natomiast 6,7 x 5 cm.
35
Wymiary: 5–5,5 x 4 cm, z wyjątkiem herbu kapituły wrocławskiej o wielkości 7 x 5 cm.
36
Friedberg określa fantastyczne zwierzęta jako smoki, z czym nie zgadza się Brosig, który twierdzi, iż putta
siedzą na delfinach.
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Księga herbów nie jest jako całość wyłącznym dziełem Erazma Kamyna, lecz zilustrowaną przezeń wersją wspomnianych Klejnotów Długoszowych. Miały one wyjść spod pióra
Jana Długosza w latach 1464/65–1480, czego dowodem są wzmianki autorów szesnastowiecznych — Macieja Miechowity i Bartosza Paprockiego37. Friedberg wymienił aż siedem
rękopisów tej księgi o tytule Insigniorum, clenodium regis et regni Poloniae38. Jeden
z nich — pozbawiony jakichkolwiek ilustracji — znajduje się w Bibliotece w Kórniku39.
Dzieło Kamyna miało być jedną z dwóch ksiąg wymienionych przez tegoż badacza, które
oprócz tekstu zawierały także kolorowane ryciny herbów.
Długosz rozpoczął swoje dzieło od przedstawienia herbu państwowego, a zarazem godła Królestwa Polskiego. Dalej opisał siedemnaście herbów ziem40, cztery herby kapituł
oraz siedemdziesiąt jeden herbów rycerskich. Wykaz tych ostatnich poprzedził tytułem
Arma Baronum Regni Poloniae. Uwzględnienie przez kronikarza godła Kapituły wrocławskiej świadczy o tym, że uznawał on przynależność kościoła śląskiego i dzielnicy
śląskiej do Polskiej Korony. W swoim zapisie uwzględnił herby tylko najwybitniejszych dostojników, tj. barones. Nie poświęcił natomiast wiele uwagi rycerstwu zwyczajnemu określanemu jako nobilem bądź milites. Oprócz opisu godła herbowego, Długosz wspomniał
pochodzenie rodu (czy też jakiś szczegół historyczny z tym rodem związany), a także podejmował próbę charakterystyki jego członków (zazwyczaj przymioty obyczajowe prezentujące charakter, usposobienie, życie i przyzwyczajenia). Pisał na przykład o tym, że ród
jest gadatliwy, zapobiegliwy, zmysłowy lub skłonny do gniewu41.
Długoszowe opisy herbów są najstarszym tego typu przekazem, który mówi o kształcie
godła herbowego, jego barwach i tarczy. Charakteryzują się dużą precyzją i dobrą znajomością tematu. Heraldyka polska nie miała przed Długoszem autora, który spróbował
dokonać tak obszernej ich systematyzacji. Wcześniej funkcjonowały tylko opisy herbów
podawane w sądowych wywodach szlachectwa. Te jednak bardzo często zawierały błędne
i niedokładne informacje.
W stosunku do pracy Długosza herbarz Kamyna prezentuje znacznie szerszy poczet herbów rycerskich i ziemskich. Brakuje w nim jednak herbu Kapituły wrocławskiej, a herb
państwowy omówiony jest razem z identycznym herbem Ziemi krakowskiej. Ponadto złotnik wykonał godła ziem, które dopiero z czasem wcielone zostały do Korony, czyli herby Ziemi mazowieckiej, Księstw Zatorskiego i Oświęcimskiego, a także herby państw
lennych — Zakonu Krzyżackiego i Wołoszy. Również kolejność występowania herbów
ziemskich w herbarzu Kamyna jest odmienna od przyjętej w piętnastowiecznym tekście
Klejnotów42. Przy niektórych herbach szlacheckich zamieszczono opowiadania o historii
powstania herbu, na przykład przy herbie Starykoń umieszczone jest opowiadanie o oderwaniu się Starychkoni od Toporczyków.
Porównanie barwy herbów sporządzonych przez Kamyna, ujawnia pewne różnice
w stosunku do załączonego tekstu. Klejnoty na przykład opisują herb ziemi Podolskiej jako złote słońce w polu białym, a u Kamyna słońce umieszczone jest w polu niebieskim.
Długosz pomija kwestię klejnotów herbowych. Informacje o nich podaje tylko w czterech
przypadkach (Bożezdarz, Jastrzębiec, Lis, Korczak). Z kolei u Kamyna spotykamy klejnoty
tylko przy herbie Kromerowa.
Niezgodności pomiędzy tekstem a podobiznami tłumaczyć można częstymi zmianami
w heraldyce polskiej, które przyniósł wiek XVI. Z jednej strony zostały doprowadzone do
37

M. M i e c h o w i t a, Chronica Polonorum, Kraków 1521, s. 343, pisał o jego życiu i pracach: „Item scripsit familia, arma et clenodia nobilitatis Polonorum cum origine et causa forum”; B. P a p r o c k i, Herby rycerstwa
polskiego, Kraków 1584, powołuje się na dzieło Długosza.
38
M. F r i e d b e r g, op. cit., s. 1–22.
39
Insignia seu clenodia regis et regni Poloniae z Kodeksu Kórnickiego, Poznań 1885, s. 27, z podobizną tekstu.
40
S. K. K u c z y ń s k i, op. cit., s. 46.
41
M. F r i e d b e r g, op. cit., s. 37.
42
S. K. K u c z y ń s k i, op. cit., s. 69–75.
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końca procesy heraldyzacji, które rozpoczęły się u schyłku średniowiecza, z drugiej zostały stworzone podwaliny pod jej nowe kształty. Zatarty został odrębny charakter heraldyki
polskiej, gdyż poddała się prawidłom ogólnoeuropejskim, ale także wkroczyła na drogę
daleko odwodzącą ją od kanonów wypracowanych w średniowieczu. Herb w XVI wieku
przestawał być oznaką rycerską, a stawał się synonimem praw społecznych, które przysługują jego właścicielowi43. Zachodziły istotne różnice między starymi a nowymi herbami.
Stare, mimo zaniku więzi rodowej, pozostały nadal herbami rodowymi, używano ich zatem niezależnie od związków rodzinnych. Nowe zaś mogły być dziedziczone tylko w obrębie rodziny. To znacznie ograniczało krąg użytkowników, a nawet prowadziło do zaniku
niektórych herbów jeszcze w XVI wieku.
Dowodem zmian zachodzących w heraldyce polskiej było także wychodzenie z użycia
zawołań oraz nazw. W konsekwencji wszystkich przemian pojawił się zwyczaj obcy polskiej heraldyce, określania herbu nazwiskiem jego nosiciela, jak w heraldyce zachodniej44.
Warto odnotować, że spośród szesnastowiecznych herbów wywodzących się z nobilitacji
około 30 procent sięgnęło po wzory czerpane ze starych, średniowiecznych herbów, modyfikując ich barwy, przede wszystkim klejnoty, a sześć procent taki sam herb wiązało
z dodatkami, zazwyczaj obcego pochodzenia. Brakowało zatem stałych zasad, które regulowałyby i ujednolicały przekazy heraldyczne. Dowolność interpretacji Kamyna była więc
zgodna z panującą wówczas praktyką.
Herbarz Długosza nie zawierał malowanych podobizn herbów, lecz ich opisy odpowiadają treściowo barwnym podobiznom godeł zawartych we współczesnych herbarzach
innych krajów45. Friedberg jako najważniejsze przykłady współczesnych Klejnotom europejskich realizacji wymienia flamandzki herbarz herolda Gelrego (1370–1395), herbarz
francuski (1429–1461) oraz Rolę Zurychską (XIV w.). Spośród niemieckich podaje
oglądane przez siebie herbarze z Donau–Eschingen (1433), herbarz opata Ulryka Röscha
z St. Gallen czyli Codex Haggenberg (1468–1491), tak zwany Kochisches Wappenbuch
(ok. 1490) oraz herbarz Konrada Grünenberga (1483)46.
Szesnastowieczny zbiór herbów Kamyna, na tle innych, współczesnych mu herbarzy, zajmuje odrębne miejsce, zarówno pod względem formy, jak i pod względem treści.
Wśród herbarzy zachodnich tego czasu najważniejsze były tak zwane role herbowe, które
naśladuje większość współczesnych im herbarzy. Jedyną ich treścią było podanie barwnych podobizn herbów wraz z zaznaczeniem nazwisk rodów ich używających. Połączenie obszernego tekstu z kolorowym herbem należało do rzadkości. Do rodziny tej należy
chociażby pierwszy drukowany herbarz polski Arma Regni Poloniae Marka Ambrożego
z Nysy, wydany dwukrotnie w Antwerpii — po raz pierwszy jako druk niedatowany i powtórnie w 1562 roku47.
Wśród europejskich herbarzy zbliżonych czasem powstania do dzieła Kamyna jest między innymi herbarz Konrada Schnitta (1530), a także tak zwany Wannenwetschisches
Wappenbuch (druga połowa XVI w.) oraz herbarz Hieronima Vischera (XVI/XVII w.)48.
Szczególnie obiecujące dla dalszych studiów nad herbarzem Kamyna jest porównanie go
43

J. S z y m a ń s k i, Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Warszawa 2001, s. 6.
Ibidem, s. 7.
45
M. F r i e d b e r g, op. cit., s. 44–45.
46
M. F r i e d b e r g, op. cit., s. 43–47.
47
Z. W d o w i s z e w s k i, Marek Ambroży z Nysy i jego „Arma Regni Poloniae” z 1562 r., „Miesięcznik Heraldyczny”, XIII, 1934, nr 11, s. 166–170 i nr 12, s. 177–186; S. K u c z y ń s k i, op. cit., s. 75. Zob. ostatnio J. S z y m a ń s k i, Nieznane źródło heraldyki polskiej z XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. XXXII–XXXIII, 1990,
s. 129 nn.
48
Ibidem, s. 43–47, informuje, iż herbarz Vischera, zawierający także 24 polskie herby rycerskie, jest w posiadaniu rodziny Burckhardt w Szwajcarii. Kopię tegoż oraz herbarz Schnitta przechowuje Archiwum Państwowe
w Bazylei. Wannenwetschisches Wappenbuch znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bazylei. Zawiera on
35 polskich herbów szlacheckich. Są one szczególnie interesującym źródłem historycznym ze względu na dodatkowe posiadanie klejnotów.
44
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z malowanym herbarzem Vischera. Friedberg, choć wspomniał o nim, to jednak nie podjął
się komparatystycznej analizy obu ksiąg. Kuczyński wspomina dodatkowo herbarze Virgila Solisa (1555), Zachariasza Bartscha (1567), Josta Amanna (1579) i Johanna Siebmachera
(1596)49. Warto zwrócić uwagę na fakt, że stylistyka wielu sztychów Solisa i Amanna odpowiada stylistyce wzorów złotniczych Kamyna.
Bliska chronologicznie jest również księga herbów złotnika Hansa Hylmaira z Regensburga z 1560 r., znajdująca się w zbiorach Bayerischen Staatsbibliothek w Monachium50.
Rękopis ów zawiera 421 w większości kolorowanych herbów mieszczańskich. Każdy
z nich, podobnie jak w księdze Kamyna, został namalowany i wklejony do księgi. Część
herbów ukazana została w tarczy o formie kartusza, tak jak na przykład herb ze strony tytułowej herbarza, gdzie w czerwonym kartuszu umieszczone są dwa skrzyżowane klucze.
Jednak w porównaniu z tą realizacją, praca Kamyna prezentuje z jednej strony dużo wyższy poziom artystyczny, z drugiej zaś znacznie szerszy repertuar stosowanych form.
Badania heraldyczne wykazują, że kształty tarczy jakie zastosował Kamyn w swoim zbiorze herbów występowały we Francji już około roku 1520, we Włoszech około 1554 r., ale
także w Niemczech około 1580 r.51 Kasper Niesiecki podaje, że kartuszowa forma tarczy
herbowej była szczególnie lubiana w Niemczech, dlatego często nazywana jest w heraldyce tarczą niemiecką. Włosi z kolei preferowali tarcze owalne52. W herbarzu Kamyna spotykane są oba te warianty, co było konsekwencją pełnej dowolności wyboru tarczy
w ówczesnej heraldyce polskiej. Najprawdopodobniej bezpośrednią inspiracją Kamyna
stała się manierystyczna sztuka włoska i jej niemieckie interpretacje. Wzorniki docierały
do Polski, wprost z warsztatów rzemieślniczych Norymbergi, Augsburga i innych, prawdopodobnie dużo wcześniej aniżeli realizacje niderlandzkie. W inwentarzu Kamyna znalazły
się informacje o posiadanych przezeń „26 blachach rytych, starych, norymberskich”53.
Wiadomo też, że mieszczanin z Norymbergi, niejaki Pankratius Henne, dostarczył polskiemu złotnikowi dwa pierścienie z diamentami.
Rynek poznański był miejscem odwiedzanym przez kupców oraz artystów z Italii i Niemiec, co owocowało wymianą artystycznych doświadczeń. Można domniemywać, że Kamyn pozostawał w przyjacielskich stosunkach z Janem Chrzcicielem Quadro54. Być może
nawet czerpał z doświadczeń włoskiego architekta. Tym bardziej prawdopodobna wydaje
się teza Jerzego K o w a l c z y k a, który uznał, iż znany zespół kartuszy z gmerkami burmistrzów i wójtów w drugiej kondygnacji loggii Ratusza Poznańskiego autorstwa Quadra
(z około 1560 r.) wykazuje pewne pokrewieństwo z dziełem Kamyna55 (il. 6). Niewykluczone, że to właśnie Kamyn był projektantem wspomnianych kartuszy. Jego tarcze herbowe zdradzają bowiem istotne podobieństwa ze zrealizowanym kilkanaście lat wcześniej
reliefowym herbarzem patrycjatu poznańskiego w loggii ratusza.
Ilustrowany herbarz Erazma Kamyna, podobnie jak jego wzory, stanowi ważny rozdział
w dziejach sztuki polskiego renesansu i wpisuje się w rodzimą tradycję heraldyczną. Jego
znakomitą poprzedniczką jest chociażby Księga rodu Szydłowieckich (Liber geneseos illustris familiae Schidloviciae) z 1532 r., autorstwa Stanisława Samostrzelnika56. Jej treść stanowią żywoty Stanisława Szydłowieckiego, jego dwu żon, ich sześciu synów, wnuczki
Barbary Tarnowskiej oraz synowej, Anny z Tęczyńskich Mikołajowej Szydłowieckiej. Do
49

S. K. K u c z y ń s k i, op. cit., s. 117, przyp. 12.
http://www.bsb–muenchen.de/foerder/p2015.htm
51
O. N e u b e c k e r, Heraldik. Wappen — Ihr Ursprung, Sinn und Wert, Frankfurt am Main 1977, s. 76–77.
52
K. N i e s i e c k i, Herbarz polski... Powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów
urzędowych, t. 1, wyd. J. N. B o b r o w i c z, Lipsk 1839, s. 473–480.
53
S. N a w r o c k i, op. cit., s. 247.
54
W pewnej czynności prawnej Kamyn wystawił Wojciecha Józefa jako pełnomocnika „Joannem Baptisam
Italum, artis cementarie magistrum”. AC 1548–1551 pod 1551 f. IV. A. Dom. Oculi.
55
J. K o w a l c z y k, Fasada ratusza poznańskiego. Recepcja form z traktatu Serlia i antyczny program, „Rocznik Historii Sztuki”, VIII, 1970, s. 171–173.
56
Kórnik, Biblioteka PAN, MK 3641–3651.
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niedługiego tekstu, spisanego w jednym ternionie, dodano dwanaście miniatur namalowanych na oddzielnych kartach. Każdy z portretów uzupełniony został godłem herbowym57.
Miniatury heraldyczne Samostrzelnika zajmują także bardzo wiele miejsca w dekoracji
Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich Jana Długosza z około 1530–1535 r. (Catalogus
Archiepiscoporum Gnesnesium Vitae Episcoporum Cracoviensium)58. Tekst Długosza należy do gatunku katalogów dostojniczych, który w późnej fazie rozwoju zbliżył się do
takich odmian tego piśmiennictwa jak gesta i vita. Samostrzelnik udekorował tekst 45 miniaturami z wizerunkami metropolitów gnieźnieńskich, umieszczonymi przy tekstach
poszczególnych żywotów. Wszystkie mają bardzo ozdobny, reprezentacyjny charakter59.
Fundator kodeksu — Piotr Tomicki — upamiętniony został herbem Łodzia, który nie tylko
powtarza się w bordiurach rękopisu, ale też stanowi temat samodzielnej miniatury heraldycznej.
Obecność tych oraz wielu innych wymienionych już herbarzy daje wyraz renesansowej
potrzebie dokumentacji, systematyzacji i wizualizacji. Opracowanie całej księgi wzorów
szlacheckich i ziemskich pozwoli stwierdzić jak dzieło Kamyna wpłynęło na sztukę późnego renesansu w Polsce. W tej chwili trudno jest jeszcze jednoznacznie ocenić wartość artystyczną herbarza. Pewne jest, że Kamyn włożył dużo pracy w jego przygotowanie. Miał
być przecież darem dla Rady miasta Poznania, a więc dziełem spełniającym funkcje reprezentacyjne, wizytówką warsztatu. Dziś księga jest niewątpliwie istotnym źródłem historycznym, ale także odbiciem najnowszych idei oraz mód w sztuce polskiej drugiej połowy
XVI wieku.

1. Monogram Erazma Kamyna
umieszczony na pierwszej stronie herbarza (fot. J. Kłysz)

57

B. M i o d o ń s k a, Miniatury Stanisława Samostrzelnika, Warszawa 1983, s. 25–26, 80–93; M. Q u i n k e n s t e i n, Stanisław Samostrzelnik, Kórnik 2006, s. 79–91.
58
Warszawa, Biblioteka Narodowa, BOZ cim. 5.
59
B. M i o d o ń s k a, op. cit., s. 26–27; M. Q u i n k e n s t e i n, op. cit., s. 93–126.
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2. Monogram Erazma Kamyna na stronie tytułowej księgi wzorów z 1592 roku
i w księgach cechowych miasta Poznania z lat 1562–1567 (fot. S. Szulc)

3. Strona tytułowa księgi herbów z 1575 r.
(ze zbiorów S. K. Kuczyńskiego)
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4. Herby Ziemi Poznańskiej i Ziemi Sieradzkiej
z części pierwszej księgi (strona 4), (fot. J. Kłysz)

5. Herby rodów Syrokomla, Mądrostki oraz herby kapituł: gnieźnieńskiej, krakowskiej,
włocławskiej i lwowskiej z części drugiej księgi (strony 35–36), (fot. J. Kłysz)
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6. Jan Chrzciciela Quadro, Zespół kartuszy z gmerkami burmistrzów i wójtów w drugiej kondygnacji loggi
ratusza poznańskiego z około 1560 r. (rys. J. Kowalczyk)
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Nobilitacje cudzoziemców:
Gabriela Bekesza i Franciszka Wesseliniego

W

rozważaniach nad nobilitacjami koronnymi i litewskimi nadanymi przez królów polskich, należy zwrócić uwagę na „podwójne” dokumenty, które otrzymywali cudzoziemcy w czasach panowania Stefana Batorego i Zygmunta III. Wśród nich dyplomy szlachectwa wystawiono dla Mikołaja Buccelli i Jana Chrzciciela Cetysa w 1589 roku1. Uzyskali
oni „podwójne” nobilitacje w Koronie i na Litwie, a kancelarie koronna i litewska wystawiły
im osobne dokumenty w języku łacińskim i ruskim. Starania cudzoziemców o uzyskanie
polskiego (koronnego i litewskiego) szlachectwa, rozpoczęły się na wielką skalę po wyborze na króla Polski Stefana Batorego, księcia siedmiogrodzkiego i jego koronacji w Krakowie dnia 1 maja 1576 roku, kiedy przybyło z nim do Polski wielu Węgrów. Między innymi
„podwójne” szlachectwo (obywatelstwo) uzyskał razem z nobilitacją w obozie pod Wielkimi Łukami dnia 15 września 1580 roku, Gabriel Bekesz z Korniat, brat Kaspra Bekesza, który
był rywalem Stefana Batorego do tronu siedmiogrodzkiego, a następnie od 1576 roku jego
najbliższym współpracownikiem i przyjacielem2. Dokument Gabriela Bekesza z 1580 roku,
sprawia wrażenie jakby jego formularz był połączeniem nobilitacji koronnej i litewskiej.
W przypadku tej ostatniej brak jest w niej inwokacji oraz nadania herbu, tak jak u Jacka Fedorowicza Narszonowicza w 1563 roku3. Publikacja została połączona z dyspozycją. Wśród
listy świadków złożonej z siedemnastu osób, czternaście to świeccy dygnitarze litewscy,
a w formule datum per manus występują obaj kanclerze: koronny i litewski4. Otrzymane
przez Gabriela Bekesza polskie szlachectwo, dotyczyło zarówno Korony jak i Litwy, co wielokrotnie podkreślano w tekście tego dokumentu, ponieważ związane było z posiadaniem
dóbr ziemskich w Koronie i na Litwie. Wraz z ich nabyciem indygena stawał się „terrigeną”,
gdyż wchodził do miejscowej społeczności i podlegał prawom i przywilejom konkretnej
prowincji albo ziemi, a lokalne zwyczaje i przepisy normowały jego osobisty status, umożliwiając mu obejmowanie funkcji i godności ziemskich5.
Dokument dla Gabriela Bekesza rozpoczyna formuła perpetuacyjna: Ad perpetuam omnium temporum et rerum quae his literis continentur memoriam6. Następnie występuje
rozbudowana arenga powołująca się na starożytnych, dla których państwo było silne dzięki swoim obywatelom. Dlatego najlepszych z nich należy wyróżniać, w przeciwnym razie
będzie ono słabe, bez znaczenia i przestanie istnieć. W arendze podkreśla się, że królowie
Polski, a zarazem wielcy książęta Litwy rozumieli, że należy dbać o najlepszych obywateli
nie tylko w kraju, ale sprowadzać do Królestwa i Wielkiego Księstwa Litewskiego ludzi
1

Rosyjskie Państwowe Archiwum Dawnych Akt (dalej: RPADA) w Moskwie, Fond 389, Metryka Litewska (dalej: ML) ks. 73, k. 679; ibidem, k. 682v.
2
K. L e p s z y, Békés (Bekiesz) de Kornyát Kasper (Gaspar) (1520–1579), [w:] Polski słownik biograficzny
(dalej: PSB), t. 1, Kraków 1935, s. 401–402.
3
ML ks. 38, k. 429v–430v.
4
ML ks. 212 (Metryka Wołyńska), k. 101–105.
5
S. G r o d z i s k i, Obywatelstwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej, Kraków 1963, s. 103.
6
ML ks. 212, k. 101 — Na wieczną wszystkich czasów i spraw, które w tym piśmie są zawarte pamiątkę.
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urodzonych poza ich granicami. Cudzoziemcy przybywali do Polski z własnej woli, gdzie
korzystając z gościnności, swoją cnotą (moralnością), odwagą, wytrwałością, kulturą osobistą, zdobywali sławę nie tylko u obcych narodów, ale również w Królestwie i Wielkim
Księstwie Litewskim. Na mocy władzy pochodzącej od Boga, król Stefan Batory powinien
wynagradzać cudzoziemców służących Polsce i mieszkających w niej od dłuższego czasu,
tak jak to czynili od dawna jego poprzednicy w stosunku do wyróżniających się rodów
i rodzin, przyjmując ich razem z potomstwem w poczet szlachty polskiej i litewskiej7.
Intytulacja z formułą dewocyjną podkreśla pochodzenie Stefana Batorego z Siedmiogrodu. W przypadku nobilitacji cudzoziemców, uwzględnione zostały w niej najważniejsze prowincje wchodzące w skład Rzeczypospolitej: Nos Stephanus Dei Gratia Rex
Poloniae, Magnus Dux Lituaniae Russiae Prussiae Samogitiae Masouiae Liuoniae etc.
Princeps Transylwaniae8. Po intytulacji jest bezpośrednie przejście do narracji, w której
jest mowa w ogólny sposób o cudzoziemcach, przeciwnikach króla i jego przebaczeniu,
ponieważ odznaczali się wybitnymi zaletami. Zostali oni obdarzeni prawem i wolnością
szlachectwa całej Rzeczypospolitej, czyli nobilitowano ich jako polską szlachtę. Między innymi prawdopodobnie otrzymał polskie szlachectwo w 1576 roku Marcin Berżeviczy,
podkanclerzy siedmiogrodzki, który po ślubie z Katarzyną Wojanowską, pozostał w Polsce
jako starosta starogrodzki, osiecki i zaufany poseł królewski9.
W narracji podkreśla się, że na wniosek senatorów Królestwa Polskiego i Wielkiego
Księstwa Litewskiego, król postanowił (voluimus) w 1579 roku przyjąć do polskiego prawa, czyli nadać polskie szlachectwo Kasprowi Bekeszowi z Korniat, wybitnemu politykowi i dowódcy wojskowemu, zasłużonemu w wojnach z Moskwą10. Nie otrzymał polskiego
szlachectwa, gdyż w wyniku trudów wojennych niespodziewanie zmarł w Grodnie 7 listopada 1579 roku11. Kazimierz L e p s z y uważał, ze otrzymał on indygenat w 1578 roku,
a także starostwo lanckorońskie, kamienicę „pod Baranami” w Krakowie 2 kwietnia
1579 roku, ponieważ warunkiem posiadania majątku i dóbr ziemskich, było posiadanie
polskiego szlachectwa. Jednak w przypadku niektórych znanych Węgrów, zdarzały się wyjątki. Świadczy o tym nadanie starostwa lanckorońskiego, po śmierci Kaspra Bekesza,
Franciszkowi Wesseliniemu, który polskie szlachectwo otrzymał dopiero w 1590 roku12.
Stąd prawo nadania polskiego szlachectwa senatorowie przenieśli na brata Kaspra,
Gabriela Bekesza dowódcy Węgrów, zasłużonego w walkach z Moskwą, szczególnie pod
Połockiem w 1579 i Wielkimi Łukami w 1580, a wcześniej pod Gdańskiem w 1577 roku,
gdzie zdobył należną mu sławę. Król przychylił się do rekomendacji senatorów, ponieważ
wierność królowi, charakter Gabriela, jego zdolności wojskowe jako dowódcy, wyróżniały
go wśród przybyłych do Polski cudzoziemców. W narracji podkreślono, że kiedy zmarł
jego brat Kasper Bekesz, dowódca jazdy węgierskiej, za najodpowiedniejszego przedstawiciela tej rodziny godnego polskiego szlachectwa, król Stefan Batory uznał jego młodszego brata Gabriela, wsławionego podczas oblężenia Gdańska oraz walkami z Moskwą pod
Połockiem i Wielkimi Łukami. Na zaciągi jazdy na tę kampanię otrzymał sumę około 30 tysięcy florenów13. Jego postawa w czasie tych walk, przykład i ofiarność w czasie szturmów, zjednała mu uznanie podwładnych, a także senatorów proszących o przyznanie
jemu publicznego prawa szlachectwa Rzeczypospolitej, czyli polskiej nobilitacji.

7

Ibidem, k. 101.
Ibidem, k. 101v.
9
J. B e s a l a, Stefan Batory, Warszawa 1992, s. 159 — sugeruje, że otrzymał indygenat.
10
ML ks. 212, k. 101v.
11
K. L e p s z y, Bekiesz de Kornyat, s. 402.
12
Archiwum Państwowe (dalej: AP Kraków) w Krakowie, Krakowskie grodzkie, relacje (dalej: Krak. Gr. Rel.)
ks. 89, s. 1245; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy (dalej: CPAHU) we Lwowie, Fond 9,
Lwowskie grodzkie (dalej: Lwow. Gr.), ks. 410, s. 1185; Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD) w Warszawie, Metryka Koronna (dalej: MK), ks. 133, f.438v.
13
J. B e s a l a, Stefan Batory, s. 291.
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Z kolei najważniejszym postanowieniem dyspozycji, była królewska decyzja nadania
polskiego szlachectwa, urodzonemu Gabrielowi Bekeszowi z Korniat, najwyższemu dowódcy węgierskiej jazdy. Podkreśla się w tym dokumencie nadanie prawa szlachectwa
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, jemu i jego legalnemu potomstwu
obojga płci i zalicza się ich do grona patrycjuszy, czyli szlachciców Rzeczypospolitej. To
wielokrotne podkreślanie przyjęcia Gabriela Bekesza w poczet szlachty Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, wskazuje na podwójną nobilitację, to znaczy koronną i litewską, nadaną jednym przywilejem. W roku 1589 Mikołaj Buccella otrzymał dwa
osobne dokumenty, wystawione przez kancelarię litewską14 i koronną15 w językach ruskim i łacińskim. Za panowania Stefana Batorego, w warunkach wojennych wystawiono
Gabrielowi Bekeszowi tylko jeden przywilej, ale ta „podwójna” nobilitacja przeszła przez
ręce dwóch kanclerzy, polskiego i litewskiego, o czym dowiadujemy się z formuły datum
per manus tego dokumentu. Przywilej ten nadzorował kanclerz Eustachy Wołowicz, ze
strony kancelarii litewskiej oraz kanclerz Jan Zamojski, ze strony kancelarii koronnej.
W przypadku cudzoziemców, ale nie tylko, podział na nobilitacje koronne i litewskie
utrzymał się do czasów sejmu wielkiego z lat 1789–1792.
W przywileju Stefana Batorego dla Gabriela Bekesza zaznacza się tę różnicę. Przyjmuje
się go do prawa stanu szlacheckiego, takiego samego z jakiego korzysta szlachcic Polak
i szlachcic Litwin, tak jakby urodził się w Polsce i na Litwie szlachcicem. Otrzymał też
wspólnie ze swoim potomstwem, wszystkie prawa, wolności, immunitety, prerogatywy
stanu rycerskiego, czyli szlachectwa polskiego i litewskiego. A także prawo obejmowania
i posiadania dóbr w Koronie lub Litwie, ich dziedziczenia i dożywotniego użytkowania
oraz prawo do korzystania z wszelkich zaszczytów, dobrodziejstw i urzędów tak duchownych jak i świeckich w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim, w taki sposób
jakby z dziada, pradziada, był ich indygeną (krajowcem) i tutaj się urodził; Quodquidem
hisce literis facimus adque eum vnaque posteros eius omnes vtriusque sexus qui legittime ex eo natti fuerunt in numerum patriciorum seu nobilium Regni nostri Magnique
Ducatus Lituaniae adscribimus, recipimus atque refferrimus. Ad eum omnino modum
quo quisque vnquam iure optimo nobilis Polonus aut Lituanus siue factus siue a Deo natus est, atque illi iura omnia, libertates, immunitates, praerogatiuas, ad summam conditionem omnem equestris ordinis siue nobilitatis Poloniae ac Lituaniae prolique
tribuimus, quaecumque sunt, eruntve, deinceps temporibus quibusuis Regni nostri ac
magni Ducatus Lituaniae, proprie Dantes ac concedentes et ius ac facultatem obtinendi
ac posidendi cuiusvis quouis bona quouis iuris titulo tam hereditaria, quam vsu fructuaria, aut quocumque genere obligatinionis iurisue obstricta, in Regno nostro magnoque
Ducatu Lituaniae ius denique vtendi, fruendi, omnibus, honoribus muneribus Magistratibus Regni nostri Magnique Ducatus Lituaniae, tam spiritualibus, quam secularibus,
non secus acsi ab auis, atauisque nobilis patricius et indigena Regni nostri natus esset16.
Jak przewidujący był ten zapis z przywileju nobilitacji dla Gabriela Bekesza, świadczy tocząca się w 1580 roku sprawa oskarżonego o zdradę możnego pana litewskiego Grzegorza
Ościka, którego kazał ściąć król Stefan Batory17, a dobra po nim, Owantę w województwie
wiłkomirskim z przyległościami, nadał w Warszawie 13 lutego 1581 roku Gabrielowi Bekeszowi18. Niewykluczone, że omawiany przywilej nobilitacji miał pomóc w przejęciu majątków po Ościku. Stąd ta „podwójna” nobilitacja z położeniem nacisku na uczynienie
z Gabriela Bekesza indygeny litewskiego, żeby być w zgodzie ze statutem litewskim, mówiącym o warunkach posiadania przez cudzoziemców majątków na Litwie. Gabriel Be14

ML ks. 73, k. 679–682.
Krak. Gr. Rel. ks. 15, s. 704–716.
16
ML ks. 212, k. 102v–103.
17
J. B e s a l a, Stefan Batory, s. 295.
18
Ibidem; Księga Batoriańska. Zbiór dokumentów ku uczczeniu 350–letniej rocznicy zgonu króla Stefana
Batorego, oprac. R. M i e n i c k i, Wilno 1939, s. 24.
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kesz nie cieszył się tym majątkiem zbyt długo, ponieważ w siedem miesięcy później
w dniu 8 września 1581 roku, zginął w czasie nieudanego szturmu Pskowa, nie pozostawiając potomstwa19. Świadczy o tym późniejszy spór Gabriela Bekesza młodszego, syna
Kaspra Bekesza o ten majątek z Sanguszkami. Na mocy wyroku trybunalskiego zatrzymał
on tylko jedną trzecią tych dóbr20. Wynikało to z tego, że nie był bezpośrednim spadkobiercą Gabriela Bekesza, a tylko jego bratankiem, a także nie był litewskim indygeną. Razem z bratem Władysławem otrzymał indygenat dopiero w 1593 roku21, uprawniający go
do nabywania dóbr w Koronie i na Litwie. Potwierdza to lista świadków dokumentu szlachectwa z 1580 roku, gdzie wśród wymienionych siedemnastu dygnitarzy świeckich, tylko trzech pochodziło z Korony: Andrzej Firlej z Dąbrowicy starosta lubelski, Jan Zamojski
kanclerz koronny i Andrzej Zborowski marszałek nadworny22.
Decyzję dotyczącą nobilitacji Gabriela Bekesza, w drugiej części dyspozycji otwiera publikacja, którą król ogłasza wszystkim i każdemu z osobna, każdego miejsca, porządku,
godności stanu ludziom, tak wewnątrz jak i poza granicami naszego królestwa prawnie
ustanowionym: Quod vniuersis et singulis, cuiuscumque loci, ordinis dignitatis, status,
conditionis hominibus tam intra quam extra Regnum nostrum constitutis denuntiamus. 23Ponownie król poleca poddanym, żeby Gabriela Bekesza i jego potomków uznali za
prawdziwych patrycjuszy, szlachciców, krajowców (indygenów) w Królestwie i Wielkim
Księstwie Litewskim, podobnie jak innych cudzoziemców szlacheckiego pochodzenia,
mieszkających w Polsce.
Dokument ten został podpisany własnoręcznie przez króla i została do niego przywieszona pieczęć majestatyczna (koroboracja): In cuius rei fidem et testimonium manu nostra propria huic diplomati subscripsimus, et sigillo nostrae maiestatis appenso iussimus
sigillari24. Chodzi o pieczęć wielką majestatyczną, która przez królów polskich od czasów
Kazimierza Jagiellończyka nie była używana i dopiero w XVI wieku Stefan Batory ponownie zaczął się nią posługiwać. Stała się następnie wzorem dla jego następców, Zygmunta III
i Władysława IV. Przywieszana była do najważniejszych dokumentów wieczystych, do których zaliczano przywileje nobilitacji. Dlatego widzimy pieczęć wielką majestatyczną Zygmunta III, o średnicy 114 mm, kontrasygillowaną pieczęcią wielką koronną tego króla,
o średnicy 92 mm, przywieszoną do przywileju nobilitacji, którą w 1589 roku otrzymał
Jan Waxman mieszczanin krakowski25. Pieczęć majestatyczna Stefana Batorego, przedstawia króla w koronie z berłem i jabłkiem w ręku, siedzącego na krześle pod baldachimem,
otoczonego dookoła dwunastoma tarczami z herbami prowincji, ozdobionymi główkami
aniołków połączonych arabeskami. Na jej obwodzie znajduje się w dwóch wierszach napis, odpowiadający skróconej tytulaturze króla z dokumentu dla Gabriela Bekesza, w której opuszczono Kijów i Wołyń: STEFANUS * DEI * GRATIA * REX * POLONIAE * MAGNVS *
DVX * LITHVANIAE * RVSSIAE * PRVSSIAE * MASOVIAE * SAMOGITIAE * KIIOVIAE *
VOLINIAE * PODLACHIAE * LIVONIAE * ET * C * PRINCEPS * TRANSILVANIAE * ET * C26.
Średnica tej pieczęci według M. Gumowskiego wynosiła 115 mm, a według T. Żebrawskie-

19

J. B e s a l a, Stefan Batory, s. 350; J. P i o t r o w s k i, Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod Psków, Kraków 1894, s. 81: „Legło naszych przy tym szturmie nie wiem jak wiele, bo o tem mówić nie każą; ja ich kładę
wszystkich na 500, rannych kamieńmi, siekierami, kijami potłucznych barzo wiele. Gabryel Bekiesz zabit
z rusznice”.
20
S. U r u s k i, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 1, Warszawa 1904, s. 124.
21
Volumina legum (dalej: VL) II, 1404.
22
ML ks. 212, k. 103v–104.
23
Ibidem, k. 103.
24
Ibidem, k. 103.
25
Biblioteka PAN w Krakowie, oryg. pergm., sygn. 183; druk: J. M i c h t a, Nobilitacja Jana Waxmana, wystawiona w Warszawie 15 kwietnia 1589 roku, [w:] Nobilitacje i indygenaty w Rzeczypospolitej 1434–1794,
z. 27, Kielce 1997 — tutaj zdjęcie pieczęci.
26
M. G u m o w s k i, Pieczęcie królów polskich, Kraków 1910, s. 32, nr 62; T. Ż e b r a w s k i, O pieczęciach dawnej Polski i Litwy, cz. 2, Kraków 1871, s. 66, nr 84.
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go 112 mm, chociaż powołują się oni na ten sam dokument z 1580 roku, do którego została
przywieszona. Król Stefan Batory posługiwał się też mniejszą pieczęcią majestatyczną, ale
weszła w użycie dopiero w 1581 roku27, dlatego nie mogła być przywieszona do dokumentu szlachectwa, wystawionego dla Gabriela Bekesza w obozie wojskowym przy zamku
Wielkie Łuki w dniu 15 września 1580 roku (datacja): Datum in Castris nostris ad arcem
nostram Wolikolukum die decima quinta mensis septembris Anno Domini milessimo
quingentessimo octuagesimo. Regni nostri Anno quinto28. Pod datacją umieszczono listę
świadków, złożoną z siedemnastu osób, czternastu Litwinów i trzech Polaków oraz formułę datum per manus, z której dowiadujemy się, że dokument przeszedł przez ręce kanclerzy, litewskiego i koronnego: Datum per manus Magnificorum praedictorum Regni
nostri Magnique Ducatus Lithuaniae Cancellariorum29.
Przywilej, który otrzymał Gabriel Bekesz uważano za nobilitację, o czym świadczy
regest tego dokumentu wpisanego do Metryki Litewskiej: List Panu Bekeszowi Nobilitatio30. Nie był to indygenat, przez który rozumiano akt prawny nadający szlachectwo polskie cudzoziemcowi, posiadającemu szlachectwo zanim przybył do Polski31. Rozumiany
był raczej jako zbiór otrzymanych praw obywatelskich, czyli przynależność państwową32.
Potwierdza to omawiany przywilej z 1580 roku dla Gabriela Bekesza, którym został przyjęty do prawa polskiego i mógł odtąd nabywać dobra ziemskie. Przeciwko tym przywilejom
protestowano na sejmikach, między innymi na sejmiku w Proszowicach w 1573 roku, protestowała szlachta województwa krakowskiego33. Z kolei szlachta wielkopolska w 1590 roku domagała się, żeby nowokreowanych indygenów pozbawić prawa udziału w elekcji,
a w 1600 roku małopolanie i wielkopolanie w ogóle nie wyrażali zgody na żadne indygenaty34. Cudzoziemcy przybyli do Polski czynili starania o uzyskanie przywilejów polskiego
szlachectwa, pomimo sprzeciwów szlachty, ponieważ bez opieki panującego nie posiadali
żadnych uprawnień, w tym prawa do posiadania majątków i ich dziedziczenia. Majątek
po cudzoziemcach przechodził na rzecz skarbu królewskiego, na podstawie tak zwanego prawa kaduka (ius albinagii) z wyłączeniem wszelkich dziedziców testamentowych
i beztestamentowych35. Niechęć ta wynikała również z obawy, że protekcja króla umożliwi
cudzoziemcom objęcie urzędów ziemskich, koronnych, nadwornych oraz godności duchownych, o obsadzie których decydował monarcha, a szlachta starała się odsunąć od
nich plebejuszy i cudzoziemców36.
Widać to na przykładzie konstytucji z 1588 roku, kiedy przywilej szlachectwa otrzymali
bratankowie króla Stefana Batorego, Andrzej i Baltazar, gdzie użyto po raz pierwszy pojęcia indygenat: Indigenatus Panow Batorych37. Kardynał Andrzej Batory otrzymał na mocy
tej konstytucji zakaz obejmowania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Dopiero po otrzymaniu indygenatu adoptował do swojego herbu, szlachcica włoskiego Anioła Carbothiego, aptekarza nadwornego, który uzyskał polskie szlachectwo na sejmie w Warszawie
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15 kwietnia 1590 roku38. Przykład Batorych pokazuje, jak trudno było w kancelarii królewskiej uzyskać przywilej polskiego szlachectwa, nawet członkom rodziny królewskiej.
Otrzymali je dopiero z rąk króla Zygmunta III, następcy Stefana Batorego. Za panowania
tego ostatniego władcy, szlachta sprzeciwiała się wystawianiu takich przywilejów Węgrom przybyłym z królem do Polski, po jego elekcji i koronacji w 1576 roku, podejrzewając króla o chęć wzmocnienia przy ich pomocy zakresu swojej władzy. Możliwość
nobilitowania przez króla bez oglądania się na sejm, pojawiła się w czasie prowadzonych
przez Stefana Batorego wojen, głównie z Moskwą. Wtedy pod Wielkimi Łukami w 1580 roku otrzymał nobilitację Gabriel Bekesz. Stworzyła taką możliwość konstytucja z 1578 roku,
dająca królowi możliwość nobilitowania w obozie wojskowym39. Niechęć do Węgrów, którymi otaczał się Stefan Batory korzystając z ich rad, wzrosła od 1577 roku, gdy szlachta dowiedziała się o bliskich związkach króla z Kasprem Bekeszem, z którym Stefan Batory miał
sypiać w jednym pokoju. Mikołaj Firlej pisał wtedy, że „tutaj nie wierzą w krzyż Pański, ale
wierzą za to silnie w Bekiesza”40, który uchodził za bezbożnika, ponieważ był arianinem.
Niechęć szlachty do Węgrów nie zmalała po śmierci Bekesza w listopadzie 1579 roku,
gdyż jego miejsce zajął u boku króla Franciszek Wesselényi (Wesselini, Weselini)41. Ulegając naciskom, Stefan Batory nie nadał polskiego szlachectwa Kasprowi Bekeszowi i Franciszkowi Wesseliniemu, chociaż obaj posiadali dobra w Polsce, między innymi starostwo
lanckorońskie i lipnickie, pomimo starań o nobilitację Kaspra Bekesza, o czym dowiadujemy się z przywileju szlachectwa dla jego brata Gabriela. Jednak wszystkie przesłanki wskazują, że Kasper nie otrzymał polskiego szlachectwa przed swoją śmiercią, która nastąpiła
w Grodnie 7 listopada 1579 roku. Żyjący w tych czasach i będący świadkiem wydarzeń na
sejmie warszawskim w lutym i marcu 1578 roku, polski szlachcic pisał, że po nieudanych
próbach wyznaczenia następcy po ewentualnej śmierci Stefana Batorego, przystąpiono do
rozpatrywania nadania polskiego szlachectwa cudzoziemcom. Sprzeciw szlachty uniemożliwił wystawienie odpowiednich przywilejów. Jednak król pomimo braku zgody sejmu, nadał cudzoziemcom dygnitarstwa i urzędy: exemplo Dalmata na Miechów, Bekiesz
na Lanckoronę, choć żadnego indigenatum nie mieli42. Według tej opinii Kasper Bekesz
nie otrzymał polskiego obywatelstwa, a tylko starostwo lanckorońskie. Podobnie uważał
P. S k w a r c z y ń s k i, podając fakt posiadania przez niego Gdowa, Grzybowa, Stadnik,
Kwapinki i Kędzierzynki w województwie krakowskim, które nabył od Wielopolskiego
w 1578 roku jako zagraniczny szlachcic43. Gdyby było inaczej jego synowie, Władysław
i Gabriel, nie musieliby się starać o indygenat na sejmie 1593 roku44. Jak wynika z przywileju dla Gabriela Bekesza z 1580 roku, polskie szlachectwo otrzymał razem ze swoim potomstwem, obecnie żyjącym i mającym urodzić się w przyszłości. Gdyby Kasper Bekesz
uzyskał dla siebie nobilitację, jego dzieci nie musiałyby się starać o indygenat. W przywileju dla Kaspra Bekesza, zostałby prawdopodobnie umieszczony jego brat Gabriel i wówczas nie byłby dla niego potrzebny dokument z 1580 roku, podobnie jak u Andrzeja
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MK ks. 132, f.81; MK ks. 133, f.462.
VL II, 971 — konstytucja pt. Plebeiorum nobilitatio: „Ustanawiamy, aby plebei nie byli kreowani na szlachectwo, jedno na sejmie za wiadomością Panów Rad, albo w wojszcze, dla znacznego w męstwie swego poczynania i dzielności”. Dotyczyło to również cudzoziemców jak widać na przykładzie Gabriela Bekesza.
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J. B e s a l a, Stefan Batory, s. 288.
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Ibidem.
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S. G r o d z i s k i, Obywatelstwo, s. 98; Votum szlachcica jednego podczas rokoszu Zebrzydowskiego 1606–
–1608, wyd. J. C z u b e k, t. 2, Kraków 1918, s. 434–435 („ ... gdyby żyw król Stefan dotąd, pewnie żeby był
extraneos eo nominis praetextu indigenatus wprowadził i na stołkach w radzie posadził”). Autor tych słów
sugeruje również, że gdyby żył Stefan Batory na początku XVII wieku to wprowadziłby pojęcie indygenatu, nadając polskie obywatelstwo cudzoziemskiej szlachcie. Konstytucja z 1588 r. nadajaca jego bratankom, Andrzejowi i Baltazarowi indygenat, miała charakter precedensu — VL, II, 1239.
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P. S k w a r c z y ń s k i, Stanowisko cudzoziemców w dawnym prawie polskim koronnym, „Pamiętnik historyczno–prawny”, t. 11, z. 1, Lwów 1932, s. 16.
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VL II, 1404.
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i Baltazara Batorych, czy synów Kaspra Bekesza, Władysława i Gabriela, którzy dopiero
w 1593 roku otrzymali polskie szlachectwo.
Kasper Bekesz ożenił się po raz pierwszy w 1567 roku z Anną Harinay, która zmarła w 1573 roku. Już w Polsce w 1577 roku ożenił się ponownie z Anną Sárkándy, która
owdowiawszy została żoną Franciszka Wesseliniego45. Ten ostatni odziedziczył po Bekeszu
nie tylko jego żonę, ale również starostwo lanckorońskie. Z pierwszego małżeństwa urodził się Kasprowi Bekeszowi syn Władysław, a z drugiego Gabriel46. Zapisana w konstytucji
z 1593 roku deklaracja ich polskiego szlachectwa sugeruje47, że wcześniej je posiadali.
Deklaracją nazywano przywrócenie utraconych uprawnień szlacheckich, a ich odzyskanie
wymagało takich samych procedur, jak uzyskanie nobilitacji48. Przyjęcie przez nich takiej
formy uzyskania polskiego szlachectwa wskazuje, że ich ojciec Kasper Bekesz i zmarły bezpotomnie stryj Gabriel otrzymali je wcześniej, co było związane ze sporem toczonym
przez Władysława z Sanguszkami o majątek po Grzegorzu Ościku, własność stryja Gabriela Bekesza. Skoro on otrzymał nobilitację, to tym samym ich ojciec Kasper Bekesz. Jednak
wystąpienie przez Władysława i Gabriela poprzez deklarację o indygenat, kwestionuje posiadanie przez ich ojca polskiego obywatelstwa, które miał otrzymać przed swoją śmiercią.
Stąd ich starania o polskie szlachectwo, które wiązało się ze złożeniem przysięgi Sejmowi,
Koronie i Wielkiemu Księstwu Litewskiemu49. Ta przysięga pokazuje, że cudzoziemcy
otrzymywali oddzielnie obywatelstwo w Koronie i na Litwie. Z tej konstytucji nie wynika
jednoznacznie, czy kancelaria wystawiła im odpowiedni przywilej, jak w przypadku indygenatu dla Wołochów, Łukasza Stroyca i Jeremiego Mogiły (Mohyły), którzy za pozwoleniem sejmu i posłów ziemskich, w tym samym 1593 roku zostali obywatelami Polski,
co opisano w przywilejach, które otrzymali po złożeniu przysięgi50.
Przy silnym oporze polskiej szlachty, uzyskanie przywileju polskiego szlachectwa
z podpisem króla, przez cudzoziemską szlachtę nie było łatwą sprawą, co poświadcza
przykład rodziny Bekeszów. Również inni wybitni Węgrzy, którzy przybyli do Polski mieli
z tym problemy, jak Marcin Berzewiczy, któremu podkreślano jego węgierskie pochodzenie51, czy Franciszek Wesselini. Król Stefan Batory chcąc ich wynagrodzić, skorzystał ze
swoich uprawnień zezwalających na nadawanie tytułów cudzoziemcom i mianował ich
baronami, po niemiecku Freiherr. To tytuł szlachecki znajdujący się pomiędzy stanem nietytułowej szlachty a stanem hrabiowskim. Nowożytny tytuł barona (Freiherr) nie miał nic
wspólnego ze średniowiecznym określeniem „wolny pan” (freier Herr)52. Do używania
tej godności uprawnione były tylko te rodziny, które posiadały dokument jego nadania,
względnie używania. Był nadawany przez Stefana Batorego tylko cudzoziemcom nie posiadającym polskiego szlachectwa (obywatelstwa). Franciszek Wesselini starosta lanckoroński i lipnicki razem z dobrami Hadad w Siedmiogrodzie, otrzymał tytuł barona
węgierskiego i siedmiogrodzkiego w Rydze 3 kwietnia 1582 roku, za zasługi w walkach
w Siedmiogrodzie z Bekeszem oraz Gdańskiem i Moskwą. Natomiast Marcin Berzeviczy
(de Berżewicze), kanclerz siedmiogrodzki i starosta starogardzki, otrzymał tytuł barona
kurlandzkiego w Inflantach, w Krakowie 17 stycznia 1583 roku wspólnie ze swoim potomstwem. Do rangi baronii zostały podniesione dobra oraz zamek Dondangen w biskup-
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K. L e p s z y, Bekiesz de Kornyat, s. 402.
A. B o n i e c k i, Herbarz polski, t.1, Warszawa 1899, s. 149; Idem, Uzupełnienia i sprostowania do cz. I, Warszawa 1901, s. 95 — tutaj informacje o rodzinie Bekeszów z XVII–XVIII wieku.
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VL II, 1404.
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S. G r o d z i s k i, Obywatelstwo, s. 95; zob.: VL IV, 871 — „Deklaracja szlachectwa urodzonych Szydłowieckich, Deklaracja szlachectwa urodzonych Dambrowskich”.
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VL II, 1404.
50
VL II, 1405.
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MK ks. 123, f. 243v: Martino Berzeuicio Vngaro, w dokumencie wystawionym 4 lutego 1580 roku, nadającym Marcinowi Berzewiczowi prawem kaduka dobra w Gdańsku.
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stwie kurlandzkim53. Nie znamy dokumentu nadającego Marcinowi Berzeviczemu polskie
szlachectwo, chociaż w literaturze przyjmuje się, że je otrzymał54. Powyższe rozważania
wskazują, że podobnie jak Kasper Bekesz, czy Franciszek Wesselini nie otrzymał polskiego
szlachectwa za życia Stefana Batorego. Podobnie inni Węgrzy, jak na przykład Władysław
Becze z Krzeczowa, który w uznaniu zasług położonych w wojnach z Moskwą za Stefana Batorego, dyplom polskiego szlachectwa uzyskał w Warszawie dopiero 13 kwietnia
1598 roku55. Dodatkowo potwierdza to sprawa otrzymania przez Marcina Berzeviczego tytułu rycerza złotego (eques auratus), który był uważany za środek zastępczy nobilitacji56.
Występuje z tym tytułem w dokumencie wystawionym w Grodnie 12 grudnia 1580 roku,
w którym otrzymał nadanie wsi Konnersten czyli Kurstin i Milewaldt czyli Nową Wieś:
Quod cum Generosus Martinus Berzeuiceius, Eques Auratus, Cancellariusque noster per
Transiluaniam, Stargardiensis Capitaneus57. Może właśnie w ten sposób uzyskał obywatelstwo polskie, które mogło mu pomóc w staraniach o pruski indygenat, w związku
z objęciem starostwa starogardzkiego.
Natomiast Franciszek Wesselini otrzymał indygenat dopiero od Zygmunta III, na sejmie
w Warszawie 7 kwietnia 1590 roku, za wstawiennictwem kanclerza i hetmana Jana Zamojskiego. Przywilej ten wystawiła kancelaria koronna, a redagował Reinhold Heidenstein58.
Księga Metryki Koronnej numer 133, prowadzona przez kanclerza Jana Zamojskiego od
stycznia 1585 do kwietnia 1595 roku, jak zauważył W. K r a w c z u k, była raczej kopiariuszem własnych protekcji tego magnata, a nie rejestrem państwowego urzędu59. Wpisywano do niej dokumenty dotyczące osób protegowanych przez kanclerza lub dotyczących
jego samego. Popierając w staraniach o polskie obywatelstwo Węgrów, Jan Zamojski
podkreślał związek łączący go z królem Stefanem Batorym, jego rodziną i najbliższymi
współpracownikami pochodzącymi z Siedmiogrodu. Przywilej dla Franciszka Wesseliniego, senatora siedmiogrodzkiego, zasłużonego w walkach u boku Stefana Batorego pod
Gdańskiem, Połockiem, Wielkimi Łukami i Pskowem, jest kolejnym dokumentem pokazującym, że cudzoziemcy osobno uzyskiwali obywatelstwo w Koronie i na Litwie. Nie tylko
wielokrotnie podkreślono to w tym dokumencie, ale w formule koroboracji zaznaczono,
że obok podpisu króla, przywiesza się do niego pieczęć koronną i litewską: In quorum
omnium fidem et euidentius Testimonium hasce manu nostra subscripsimus Sigilloque
tam Maiestatis Nostrae quam Magni Ducatus Lithuaniae communiri iussimus60. Pisarz
dokonujący oblaty tego przywileju w grodzie krakowskim, opisując stan zachowania dokumentu podkreślił, że były do niego przywieszone dwie pieczęcie w metalowych puszkach (Thecis Laminarijs coopertis)61, nie określając ich rodzaju. Możemy jednak przyjąć,
że chodziło o pieczęcie: majestatyczną i wielką litewską o średnicy 80 mm, używaną w latach 1588–162162. Przedstawia ona tarczę z Pogonią, trzymaną przez dwóch aniołów, nakrytą mitrą książęcą, otoczona pierścieniem dwunastu tarcz z napisem wewnętrznym:
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Z. W d o w i s z e w s k i, Tytuły polskie nadawane cudzoziemcom, [w:] Materiały do biografii, genealogii
i heraldyki polskiej, t. 3, Buenos Aires–Paryż 1966, s. 1 3.
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K. N i e s i e c k i, Herbarz polski, t. 2, Lipsk 1839, s. 110.
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AP Kraków, Krak. Gr. Rel., ks. 26, s. 1034–1039; BN, rkps IV 5581, s. 16 bis–16 bis (odpis wszyty w rękopis).
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Zob.: A. W e j n e r t, Kawalerowie Złotej Ostrogi w Polsce do XIX wieku, Warszawa 1879; T. S z u l c, Eques
auratus w dawnej Rzeczypospolitej, „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Iuridica, t. 38:1988, s. 59–97 — uważa, że akt pasowania na rycerza złotego, jeżeli nie był połączony z nobilitacją, nie nadawał osobom pasowanym
uprawnień szlacheckich (s. 89).
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AP Kraków, Krak. Gr. Rel. ks. 89, s. 1245–1255; CPAHU we Lwowie, Lwow. Gr. ks. 410, s. 1185–1196; Ibidem, Sanoc. Gr. ks. 174, s. 1204–1212; AGAD, Mk ks. 133, f. 438–441 — wszystkie oblaty w księgach grodzkich,
pochodzą z 1662 roku.
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Sumariusz Metryki Koronnej. Seria Nowa, t. 2, pod red. W. K r a w c z u k a, Kraków 2001, s. 11.
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Lwow. Gr. ks. 410, s. 1 193.
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Krak. Gr. Rel. ks. 89, s. 1245.
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M. G u m o w s k i, Pieczęcie królów, s. 41, tabl. nr 81.
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NEC. NON. REGNI. SVECIAE. PROXIMUS. HAERES. DVX. LITVANIAE. RVSSIAE. PRVS.
MAS. SAMO. LIVONIAE. ZC63. Po raz pierwszy na tej pieczęci pojawiło się tak wiele herbów prowincji litewskich oraz tych, do których Litwa podnosiła swoje pretensje, jako
wchodzące w skład jej państwa. Jako najbardziej reprezentacyjna wśród pieczęci litewskich, była przywieszana do dokumentów wieczystych w tym nobilitacji i indygenatów.
Z kolei, gdy chodzi o pieczęć majestatyczną, to Zygmunt III posługiwał się pieczęcią
wielką majestatyczną o średnicy 113 mm i pieczęcią mniejszą majestatyczną o średnicy
85 mm64. Pierwsza z nich wyobraża króla siedzącego na tronie pod dużym baldachimem,
otoczonego dwunastoma herbowymi tarczami, ozdobionymi główkami aniołków. Całość
otacza podwójny otok z napisem, rozszerzony w stosunku do intytulacji króla z dokumentu Franciszka Wesseliniego o Kijów, Wołyń i Podlasie: SIGISMNDUS + III + DEI + GRATIA +
REX + POLONIAE + ET + DES + SVECIAE + MAGNUS + DVX + LITVANIAE + RVSSIAE //
PRVSSIAE + MASOVIAE + SAMOGITIAE + KIOVIAE + VOLHYNIAE + PODLACHIAE + LIVONIAEQVE + ETC +. Całość otoczono laurowym wieńcem. Pieczęć ta została przerobiona
z pieczęci majestatycznej Stefana Batorego. Zmieniono tylko wyobrażenie osoby króla, napisy otokowe, a trzy zęby w herbie Batorych, zastąpiono trzema koronami Wazów. Widzimy ją zawieszoną przy dokumencie nobilitacyjnym z 1589 roku dla Jana Waxmana,
mieszczanina krakowskiego i kontrasygillowaną pieczęcią wielką koronną Zygmunta III65.
Natomiast pieczęć mniejsza majestatyczna, również przedstawia króla siedzącego na
tronie pod baldachimem, otoczonego powiązanymi ze sobą ornamentami, wśród których znajdują się trzy tarcze: z Orłem u góry, Pogonią i herbem Wazów po bokach. Całość
otacza jednowierszowy napis: SIGISMVNDVS III D G. REX POLONIAE HERES SVECIE. MD.
LITHVA. RVS. PRVS. MAS. SAM. VOL. KIIO. PODLA. LIVONIE ETC. ETC. Podobnie jak pieczęć wielka majestatyczna została przerobiona z większej majestatycznej Stefana Batorego. Zmieniono wizerunek postaci królewskiej, napis otokowy, a herb Batorych zastąpiono
herbem Wazów. Ze względu na rozmiary pieczęci możemy przyjąć, że przy dokumencie
dla Franciszka Wesseliniego wisiała pieczęć mniejsza majestatyczna, żeby obie metalowe puszki były podobnej wielkości. Zakładam, że brano pod uwagę względy estetyczne.
Jednak bez znajomości oryginału tego przywileju, nie możemy wykluczyć przywieszenia pieczęci wielkiej majestatycznej. Jednak jak widać z dokumentu dla Jana Waxmana, w przywilejach nobilitacji w tym czasie, była ona kontrasigillowana, co mogłoby
wskazywać, że wiszące obok siebie pieczęcie, przy dokumencie Franciszka Wesseliniego,
to mniejsza majestatyczna i wielka litewska. Lista świadków tego dokumentu, zawiera
57 osób, wśród których znajdują się dygnitarze duchowni i świeccy z Korony i Litwy,
obecni w czasie obrad sejmu. Ten wystawiony za zgodą senatu i izby poselskiej dokument,
potwierdza wieloletnie starania cudzoziemców (Węgrów) w celu uzyskania polskiego
obywatelstwa. Jednocześnie dowiadujemy się, ze Litwini dbali o swoją autonomię, co potwierdzają przywieszone do tego dokumentu pieczęcie, w tym wielka litewska. Zygmunt
III wystawił kolejną „podwójną” nobilitację, czyniąc Franciszka Wesseliniego indygeną
w Koronie i na Litwie. Problematyka dotycząca nobilitacji cudzoziemców jest złożona
i wymaga starannego analizowania otrzymanych przez nich dokumentów żeby ustalić,
które z nich należy uznać za nobilitacje koronne, a które za litewskie.
Na przykładzie Wesselinich, można też pokazać ewolucję herbu tej węgierskiej rodziny
mieszkającej w Polsce. Został on nadany przez cesarza Zygmunta Luksemburczyka w Konstancji 29 marca 1418 roku, protoplaście Wesselinich (Wesselényich) Laszló Csecse z Keresztúru i Dansa66. W tym dokumencie herbowym nie ma opisu herbu, zaznaczono tylko,
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że został w nim namalowany: hec arma seu nobilitatis insignia, prout presentibus literis
circa principium appropriatis coloribus diversis inserta, pictura denotat et declarat67. Na
tarczy widzimy trzy stylizowane ogniwa łańcucha, natomiast w klejnocie hełmu fantastyczne zwierzę, na które składają się elementy psa, ryby oraz ptasich piór68. W dalszym
rozwoju tego herbu, z tarczy znikają ogniwa i w charakterze godła zjawia się postać z klejnotu. W XVI wieku herb ten ma w godle rybę o głowie psa, a pióra ptasie zdobią hełm.
Z czasem głowa psa zmienia się w głowę lwa. Taki herb o nazwie „Leworyb”, otrzymał razem z nobilitacją w 1590 roku Franciszek Wesselini69. Jego wizerunek zamieścił B. Paprocki, gdzie na tarczy podzielonej w pas na wysokości jednej trzeciej tarczy od podstawy,
widzimy od głowicy leworyba opierającego się o ścięty pień drzewa; w polu od podstawy
rybę70. W XVII wieku Leworyb trzyma w łapach gałązkę różaną, zaś w XVIII wieku lew
o rybim ciele zmienia się w syrenę71. W ciągu trzech wieków, pies zmienił się w kobietę.
Jest to ciekawy przykład, świadczący o ewolucji i modyfikacji postaci herbowych oraz dowodzi, jak trudno z braku źródeł wskazać pierwotny wygląd herbu. Możemy przyjąć, że
o tych wszystkich zmianach decydował władca, wystawiając odpowiednie dokumenty.
Należy stwierdzić, że szlachta litewska domagała się, żeby urzędy na Litwie nie były
nadawane cudzoziemcom, jeżeli nie byli obywatelami Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Dotyczyło to również nobilitacji. Jeżeli była to koronna, protestowano na Litwie przeciwko jej legalności. Między innymi przeciwko nobilitowanemu w 1566 roku Włochowi, Dominikowi Alemaniemu protestowano w 1585 roku, że nie będąc indygeną litewskim,
posiadał urząd kuchmistrza litewskiego72.
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Ibidem, s. 54.
Ibidem, tabl. X.
69
Lwow. Gr. ks. 410, s. 1192; MK ks. 133, f.441.
70
B. P a p r o c k i, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1584, s. 693; Idem, Herby rycerstwa polskiego, wyd.
K. J. T u r o w s k i, Kraków 1858, s. 884.
71
Monumenta Hungariae Heraldica, z. 1, s. 20.
72
P. D ą b k o w s k i, Stanowisko cudzoziemców w prawie litewskim w drugiej połowie XV i XVI wieku
(1447–1588), Lwów 1912, s. 35; Dyaryusze sejmowe r. 1585, wyd. A. C z u c z y ń s k i, w: Scriptores rerum polonicarum, t. 18, Cracoviae 1901, s. 292–293.
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Aneks źródłowy nr 1

Nobilitacje cudzoziemców: Gabriela Bekesza i Franciszka WesseliniegoNobilitacje cudzoziemców: Gabriela Bekesza i Franciszka Wesseliniego

Na zamku Wielkie Łuki, 15 IX 1580 r.
(die decima quinta mensis septembris)

Stefan Batory, król polski, wielki książę litewski, nadaje szlachectwo Gabrielowi Bekeszowi a Korniakt, dowódcy jazdy węgierskiej.
Oryginał dokumentu nobilitacji Bekesza nie zachował się.
Kopie: RPADA (Rosyjskie Państwowe Archiwum Dawnych Akt) w Moskwie, F. (Fond)
389, Metryka Litewska (Metryka Wołyńska) ks. 212, k.101–104.
List panu Bekeszowi. Nobilitatio.
Ad perpetuam omnium temporum et rerum, quae his literis continentur memoriam.
Qui veterum vnam bonorum ciuitatem esse dixerunt et de necessitudine, quae optimo
cuique ad quemque optimum est praeclare senserunt et ostendere omnium rerumpublicarum moderatoribus ciuitatem aut locupletandam quam optimis ciuibus aut nullam
eam putandam esse. Quod cum serenissimi anteccesores nostri Poloniae reges magnique
duces Lithuaniae intelligerent non tantum sibi studio esse sinere, vt ciues domi quam
optimi nascerentur educarenturque verum etiam nequidem pretermitterent, quod ad
augendam rempublicam praestantibus viris facere posset eoque foris etiam natos
inuitauere, alios ad publicam regno aut magni ducatus Lithuaniae iuris libertatisque
communicationem, alios si sponte accesisent prompte benigneque admiserunt. Qua
facilitate, et prudentia non tantum aput exteras nationes magnam humanitatis atque
hospitalitatis laudem sibi peperere verum etiam domi et rerum suam in presentiam
excelentium hominum virtutem plurimum stabiliuere, et posteritati ac nostris hisce,
temporibus etiam atque etiam consuluerunt. Quid enim est cur vniversa haec respublica
cuius diuino beneficio Regnum obtinemus non modo ciues complures sed uniuersas
familias sapientia fortitudine, prudentia aliisque virtutibus insignes et habuerit pluribus
temporibus et etiam nunc haberet ius, quod serenisimi antecesores nostri ad ea
praestantium familiarum primordia, quae indiges semper fuere optimum quemque in
eandem rempublicam communionem adscripserint, a quibus praeclara generosaque
posteritas ad publicam utilitatem decusque promanauit, auorum quidem serenisimorum
antecessorum nostrorum in hoc generosorum. Nos Stephanus Dei gratia rex Poloniae,
magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Samogitiae, Masouiae, Liuoniae etc. princeps
Transyluaniae nobis etiam inimitandum rati et alios praestanti virtute viros nobilitatis
vniuersae reipublicae iure ac libertate affecimus et anno superiore proximo, generosum
Gasparum Bekkecs de Korniats singularem prudentia ac rei bellicae scientia hominem
nauata nobis bellis nostris aegregia opera eodem iure actum esse voluimus et cum hoc
ipsum tam Regni nostri Poloniae quam Magni Ducatus Lituaniae senatores nostri, qui
nobis hoc loco adsunt, a nobis dilligentissime peterent, vt idem iuris generoso Gabrielli
Bekkies a Corniats, equitum nostrorum vngaricorum summo praefecto, tribueremus, hoc
magis illi commendationi assensi sumus quo vobis ipsius Gabrielis Bekkes et praeclara
generis nobilillitas, et ab adolescentia sua praestans animus, ab aegregia vitae cum virtute
acta studia percepta haberemus. Nam cum prima se aetate, pro dignitate nobilitateque
maiorum suorum in regis sui familiam, et quoties occasio tulit in militiam contulisset,
in vtraque ita perpetuo versatus est, vt praeclaram omnium et animi magni et
pulcherrimorum facinorum fortissimeque factorum laudem adeptus sit nobis profecto
fidem, animi praestantiam ac in militia, cum ad Gedanum, tum Połotiam operam
industriam, rei bellicae scientiam ita comprobauit, vt cum ipse Gasparus Bekkes, frater
eius germanus de vita simulque praefectum equitum nostrorum vngarorum decederet,
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hunc dignissimum iudicauerimus, quem fraternae praestantiae, aemullum in fratris locum
surrogaremus qua praeditum praefectum cum hanc in Moschouiam, belli expeditionem
suscepissemus, et primariam Moschi ditionum arcem Wielakolucum obseditio cinxissemus,
eum inter primos in monitionibus vngaricis curare. Adque eo loco oppugnationi, operam
dare voluimus, qua cum summa enim industria fortitudine, labore, vigilantia dies
noctesque ita versatus est, vt magnum prioribus meritis Gedanensi bello et obsidione
Plocensi nobis atque Reipublicae praestitis, cui nullum advenerit, ac Senatores tum regni
tum magni nostri Ducatus Lituaniae, hoc studio inflammavit, cum nobis ad commonitacionem
publici iuris reipublicae commendandi. Quocirca huic generoso Gabrielli Bekkes de
Corniats equitum nostrorum vngaricorum summo praefecto ius nobilitatis Regni Poloniae
Magnique Ducatus Lituaniae, adtribuendum putauimus.
Quodquidem hisce literis facimus adque eum vnaque posteros eius omnes vtriusque
sexus qui legittime ex eo nati fuerint in numerum patriciorum seu nobilium Regni nostri
Magnique Ducatus Lituaniae adscribimus, recipimus atque referimus. Ad eum omnino
modum quo quisque vnqam iure optimo nobilis Polonus aut Lituanus siue factus siue
a Deo natus est, atque illi iura omnia, libertates, immunitates, praerogatiuas, ad summam
conditionem omnem equestris ordinis siue nobilitatis Poloniae ac Lituaniae prolique
tribuimus, quaecumque sunt, eruntue, deinceps temporibus quibusuis Regni nostri
ac Magni Ducatus Lituaniae proprie dantes et concedentes ei ius ac facultatem obtinendi
ac possidendi cuiusvis quouis bona quouis iuris titulo tam hereditaria, quam usufructuaria,
aut quocumque genere obligationis iurisue obstricta, in Regno nostro Magnoque Ducatu
Lituaniae ius denique vtendi, fruendi, omnibus, honoribus, muneribus, magistratibus
Regni nostri Magnique Ducatus Lituaniae, tam spiritualibus quam secularibus, non secus
ac si ab auis, atauisque nobilis patricius et indigena Regni nostri natus esset. Quod
vniuersis et singulis, cuiuscumque loci, ordinis, dignitatis, status, conditionis hominibus
tam intra quam extra Regnum nostrum constitutis denuntiamus. Praesertim vero omnibus
subditis nostris mandamus, vt ipsum Gabriellum Bekkes atque omnes eius posteros
triusque sexus, ex eo legitime natos, pro veris Regni nostri Magnique Ducatus Lituaniae
patriciis nobilibus ac indigenis agnoscant, seque vti, erga caeteros, Regni nostri patricios
nobiles ac indigenas, ita adversum ipsos omnibus tum publicis tum priuatis in negotiis
gerant. Iusque cuius priuilegii ipsis omnino integrum quantum in ipsis erit, conseruent, et
ab aliis, vt conseruetur, efficiant. In cuius rei fidem et testimonium manu nostra propria
huic diplomati subscripsimus, et sigillo nostrae maiestatis appenso, iussimus sigillari.
Datum in castris nostris ad arcem nostram Wolikolukum die decima quinta mensis
septembris Anno Domini millesimo quingentesimo octuagesimo. Regni nostri Anno
quinto. Praesentibus ac pro eo potentibus illustribus ac magnificis Nicolao Radiuil1 Duce
in Dubinki et Bierze palatino Wilnensi exercituum Magni Ducatus Lituaniae supremo
capitaneo, Eustachio Wolowicz2 castellano Wilnensi, magni ducatus Lituaniae maiore
Cancellario, Stephano Koributowic3 duce in Zbaras palatino Trocensi, Christophoro
Radiuil 4 duce in Dubinki et Bierze castellano Trocensi Magni Ducatus Lituaniae
procancellario, et exercituum eiusdem ducatus campiductore, Borissouiensi capitaneo,
Joanne Kisska5 capiteneo Samogitiae terrarum Samogitiae generali capitaneo, Andrea
duce Wisniouiensi6 palatino Woliniae, Nicolao Radiuil7 duce in Dubinki et Bierze palatino
Nouogrodensi capitaneo Merecensi, Janussio8 duce in Zbaras palatino Braslauiensi
capitaneo Kremenecensi, Nicolao Sapiha9 palatino Minscensi, Nicolao Sieniawsski10
Camenecensi campestrium copiarum Regni et Striensi capitaneo, Joanne Wolminski11
Polocensi, Andreae Fierliei12 de Dambrowicza Lublinensi, Sandomiriensi capitaneo,
Joanne Hlebowic13 Minscensi castellanis, Joanne de Zamosczie14 Regni nostri cancellario
Belsensi Knisinensi capitaneo, Laurentio Woina15 tesaurario Magni Ducatus Lituaniae
Pinscensi capitaneo, Andreae de Zborow16 curie regni nostri marsalco Radomiriensi
capitaneo, Alberto Radiuil17 duce in Olika et Niesuis marsalco curiae magni ducatus
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Lituaniae cownensique capitaneo. Datum per manus magnificorum praedictorum Regni
nostri Magnique Ducatus Lithuaniae cancellariorum.
Subscriptio manus
Regiae maiestatis

1

Mikołaj „Rudy” Radziwiłł, książę na Dubinkach i Birżach, h. Trąby (1512–27 IV 1584), podczaszy litewski
1544–1551, łowczy 1546–1554, dzierżawca lidski 1547–1579, wojewoda trocki 1550, hetman wielki litewski
1553–1584, starosta mozyrski 1556–1576, wojewoda wileński 1566, kanclerz litewski 1566–1579, starosta
oszmiański 1576 — Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy (dalej: Urz. centr.
WXL), w: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, t. 11, pod red. A. G ą s i o r o w s k i e g o,
Kórnik 1994, s. 42 (nr 134), s. 529 (nr 217), s. 66 (nr 349), s. 234; H. L u l e w i c z, Radziwiłł Mikołaj zwany
Rudym (1512–1584), PSB, t. 30, s. 321–335.
2
Ostafi (Eustachy) Wołłowicz, h. Bogoria (zm. 20 XI 1587), podstarości brzeski litewski 1551, pisarz
hospodarski 1551–1566, marszałek hospodarski 1553, marszałek nadworny 1561–1569, podskarbi ziemski
1561–1566, starosta brzeski litewski 1565, kanclerz litewski 1579 — Urz. centr. WXL, s. 52 (nr 218), s. 76 (nr 438),
s. 91 (nr 589), s. 129 (nr 950), s. 147 (nr 1126), s. 156 (nr 1209), s. 251; J. W o l f f, Senatorowie i dygnitarze
Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386–1795, Kraków 1885.
3
Stefan Korybutowicz książę Zbaraski, h. własnego (zm. 1585), dworzanin królewski 1543, wojewoda witebski
1555, kasztelan trocki 1564, wojewoda trocki 1566 — W. D w o r z a c z e k , Genealogia, cz. 1, tablice, Warszawa
1959, tabl. 175 — Zbarascy, herbu własnego; K . N i e s i e c k i, Herbarz polski, t. 10, s. 116–117.
4
Krzysztof „Piorun” Radziwiłł, książę na Dubinkach i Birżach, h. Trąby (9 II 1547–20 XI 1603), krajczy litewski
1567, podczaszy litewski 1569–1579, hetman dworny 1572–1589, kasztelan trocki 1579, podkanclerzy litewski
1572–1589, wojewoda wileński 1584, hetman polny litewski 1572–1589, hetman wielki litewski 1589 —
Urz. centr. WXL, s. 42 (nr 136), s. 46 (nr 158), s. 143 (nr 1094), s. 147 (nr 1127), s. 233; H. L u l e w i c z, Radziwiłł
Krzysztof zwany Piorunem (1547–1603), PSB, t. 30, s. 264–276.
5
Jan Stanisławowicz Kiszka, h. Dąbrowa (zm. VII 1592), krajczy 1569, starosta żmudzki 1579, podczaszy
litewski 1580, kasztelan wileński i starosta brzeski 1588 — Urz. centr. WXL, s. 58 (nr 1095), s. 214; J. T a z b i r,
Kiszka Jan (zm. 1592), PSB, t. 12, s. 507–508.
6
Andrzej, książę Wiśniowiecki, h. własnego (zm. 1584), wojewoda bracławski 1572, kasztelan wołyński
1568–1572, wojewoda wołyński 1576–1584 — W. D w o r z a c z e k, Genealogia, cz.1, tabl. 176; M. W o l s k i,
Urzędnicy bracławscy i wołyńscy (kartoteka); J. W o l f f, Senatorowie, s. 568; K. N i e s i e c k i, Herbarz polski,
t. 9, s. 359–360.
7
Mikołaj Radziwiłł, książę na Dubinkach i Birżach, h. Trąby (ok.1546–1589), łowczy 1574–1580, starosta
mozyrski 1576, wojewoda nowogrodzki 1579 — Urz. centr. WXL, s. 66 (nr 351), s. 234; H. L u l e w i c z, Radziwiłł
Mikołaj, s. 347–349.
8
Janusz, książę Zbaraski, h. własnego (zm. 1608), starosta krzemieniecki i piński 1574–1608, wojewoda
bracławski 1576 — W. D w o r z a c z e k, Genealogia, cz.1, tabl. 175; M. W o l s k i, Urzędnicy bracławscy; J. W o l f f,
Senatorowie, s. 617; K. N i e s i e c k i, Herbarz polski, t. 10, s. 117–118.
9
Mikołaj Pawłowicz Sapieha, h. Lis (zm. 1 XI 1599), rotmistrz hospodarski, marszałek hospodarski 1566,
marszałek bielski, wojewoda miński 1576, brzeski 1588, witebski 1588, starosta orszański 1588 — Urz. centr.
WXL, s. 93 (nr 609), s. 239; H. L u l e w i c z, Sapieha Mikołaj na Kodniu (zm. 1599), PSB, t. 35, s. 116–120.
10
Mikołaj Sieniawski, h. Leliwa (ok.1520–1584), starosta styryjski 1567–1584, kasztelan kamieniecki 1576–
–1584, hetman polny 1575–1584 — Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy (dalej: Urz.
centr.), w: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej, t. 10, s. 46 (nr 144), s. 202; M. P l e w c z y ń s k i, Sieniawski
Mikołaj (ok.1520–1584), PSB, t. 8, s. 347–248.
11
Jan Wołomiński, h. Rawicz (zm. ok. 1595), podkomorzy upicki 1566, marszałek hospodarski 1572, marszałek
oszmiański, kasztelan połocki 1579, starosta upicki 1586, wojewoda smoleński — Urz. centr. WXL, s. 94 (nr 621),
s. 250.
12
Andrzej Firlej z Dąbrowicy, h. Lewart (zm. 1585), starosta sandomierski, kasztelan lubelski 1576–1585
— Urzędnicy województwa lubelskiego XVI–XVIII wieku. Spisy (dalej: Urz. lub.), w: Urzędnicy dawnej
Rzeczypospolitej, t. 4, z. 4, s. 32 (nr 62), s. 109; K. L e p s z y, Firlej Andrzej z Dąbrowicy (zm.1585), PSB, t. 6,
s. 288–292.
13
Jan Hlebowicz, h. Leliwa (zm. VII 1590), kasztelan miński 1572, podskarbi ziemski i pisarz 1580–1586,
dzierżawca upicki 1584, kasztelan trocki 1585, wojewoda trocki 1586 — Urz. centr. WXL, s. 156 (nr 1212), s. 209;
J. W o l f f, Senatorowie, s. 59, 65, 110, 186.
14
Jan Zamojski, h. Jelita (19 III 1542–3 VI 1605), sekretarz królewski 1565, starosta zamechski 1572, bełski
1572–1605, knyszyński i międzyrzecki 1574, podkanclerzy 1576–1578, kanclerz 1578–1605, hetman wielki
1581–1605, starosta krzeszowski 1580, tykociński, krakowski 1581–1585, malborski 1582, jaworski 1583–
–1585, garwoliński, grodecki 1585–1605 — Urz. centr., s. 42 (nr 124), s. 55 (nr 213), s. 110 (nr 644), s. 216;
S . G r z y b o w s k i, Jan Zamojski, Warszawa 1994, s. 14, 281.
15
Wawrzyniec Wojna (zm. 23 X 1580), pisarz wielki litewski 1566, podskarbi nadworny (dworski) 1569,
starosta piński 1576, podskarbi ziemski 1576 — Urz. centr. WXL, s. 138 (nr 1045), s. 156 (nr 1211), s. 160
(nr 1244), s. 249.
16
Andrzej Zborowski, h. Jastrzębiec (zm. 1598), dworzanin królewski, miecznik 1569–1574, marszałek
nadworny 1574–1588, starosta radomski 1574–1588, biecki 1590–1598 — Urz. centr., s. 80 (nr 409), s. 87
(nr 454), s. 90( nr 479), s. 217.
17
Albrycht Radziwiłł, książę na Ołyce i Nieświeżu, h. Trąby (1558–13 VII 1592), marszałek nadworny 1579,
starosta kowieński 1579–1580, marszałek wielki litewski 1586 — Urz. centr. WXL, s. 73 (nr 411), s. 77 (nr 440),
s. 232; H. L u l e w i c z, Radziwiłł Albrycht (1558–1592), PSB, t. 30, s. 135–140.
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Aneks źródłowy nr 2
Warszawa, 7 IV 1590 r.
(die septima mensis Aprilis)
Nobilitacje cudzoziemców: Gabriela Bekesza i Franciszka Wesseliniego

Zygmunt III, król polski i wielki książę litewski, nadaje szlachectwo polskie (indygenat) Franciszkowi Wesseliniemu z Hadad, staroście lanckorońskiemu, siemneńskiemu, metelskiemu, senatorowi siedmiogrodzkiemu.
Oryginał indygenatu Wesseliniego nie jest znany (w Księgach krakowskich grodzkich,
ks. 89, s. 1245–1246 i Księgach lwowskich grodzkich, ks. 410, s. 1185–1186, podano
wiadomość, że istniał jeszcze w 1662 roku, ponieważ z niego w grodzie krakowskim
dokonano oblaty).
Kopie: 1) AGAD, MK, ks. 133, f.438v–441; 2) AP Kraków, Księgi grodzkie krakowskie, relacje, ks. 89, s. 1245–1255 (oblata z 7 VIII 1662 r.); 3) CPAHU, Księgi grodzkie lwowskie,
Fond 9, ks. 410, s. 1185–1196 (oblata z 1662 r.); 4) CPAHU, Księgi grodzkie sanockie,
Fond 7, ks. 174, s. 1204–1212 (oblata 1662 r.); 5) B. H. Łuszczyński, Kodex heraldyczny,
BN, rkp. IV/5581, s. 705–714 (dziewiętnastowieczny odpis z ksiąg grodzkich krakowskich). Podstawą druku jest kopia z ksiąg grodzkich lwowskich, sporządzona z kopii krakowskiej, odpisanej z oryginału. Kopia lwowska jest najpoprawniejszym i najobszerniejszym przedsta–wieniem tego dokumentu. Ważniejsze odmiany zostały zaznaczone
w komentarzu.
Priuilegii indigenatus illustris et magnifici Wesellini oblata
Officium praesens castrense capitaneale Leopoliense priuilegium infrascriptum
indigenatus per serenissimum olim Sigismundum Tertium Dei gratia regem Poloniae olim
illustri et magnifico Francisco Vesselini Landcorunensi Siemnensi et Methelensi praefecto
illustrissimi et excellentissimi principis regni Vngariae palatini antecessori in conuentu
generali Regni Varsouiensi anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo celebrato
benigne collatum ad acta castrensia capitanealia Cracouiensia porrectum ex eisdemque
actis authentice depromptum ad oblationem admodum reuerendi domini Francisci
Falkowski praepositi Błazouiensis suscepit, et actis suis inscribi mandauit. Cuius tenor
sequitur estque eiusmodi.
Ad officium et acta praesentia castrensia capitanealia Cracouiensia personaliter
venientes generosi Georgius Makay secretarius et Joannes Obuchowski aulici illustrissimi
et excellentissmi principis domini Francisci Vesselini de Hadad Regni Vngariae palatini
eidem officio praesenti castrensi capitaneali Cracouiensi priuilegium indigenatus in
pargameno exaratum a serenissimo olim Sigismundo Tertio Dei gratia rege Poloniae olim
illustri et magnifico Francisco Vesselini Landcorunensi Siemensi et Methelensi praefecto
suprascripti illustrissimi et excellentissimi principis Regni Vngariae palatini antecessoris
in conuentu generali regni Varsouiensi anno Domini millesimo quingentesimo
nonagesimo celebrato benigne collatum manu eiusdem serenissimi Sigismundi Tertii
Poloniae regis propria subscriptum et sigillis pensilibus binis maiorum cancellariarum
Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae thecis laminariis coopertis obsigillatum
infrascriptum nomine suprascripti illustrissimi et excellentissimi principis domini
Francisci Vesselini Regni Vngariae palatini ad acticandum obtulerunt. Petentes hocce
priuilegium indigenatus a se offerentibus suscipi et Actis praesentibus ingrossari
permitti. Quorum affectationi officium hocidem praesens castrense capitaneale
Cracouiense annuendo priuilegium infrascriptum ab eisdem offerentibus suscepit,
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et in acta officii sui inscribere mandauit. Cuius priuilegii indigenatus tenor sequitur
estque talis.
In nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nos Sigismundus Tertius
Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae,
Liuoniaeque, nec non Regni Sueciae proximus haeres et futurus rex. Significamus
praesentibus hisce ad quorum notitiam praesens haec constitutio nostra peruenerit,
huius et futuri temporis vniuersis et singulis cum multa imperia et respublicae ad
summam amplitudinem peruenerint nulla tamen re magis creuisse eas nobis uideri, quam
quod, vt amplissima quaeque fuerit, ita maxime et ad bene se sea merendum quam
plurimos omnibus rebus inuitarent, et bene de se meritos cum aliis rebus tum maxime
eius ipsius ciuitatis de qua bene meriti fuerint, communione remuneratum, ut plurimum
fuerint. Assecuti enim hac potissimum ratione in omnibus rebus publicis sapientissimi
homines sunt, ut non modo et suos et externos ad omnia pro republica sua audenda
praemiorum magnitudine eo plures allicere. Verum fortissimis etiam quibusque uiris in
ciuitatem recipiendis virtutem eam qua feliciter iidem pro se vsi fuissent, ad suas uires
adiunctam propriam suam facerent. Hinc in amplissimis quibusque rebus publicis saepe
non singulos modo homines, uerum populos et ciuitates vniuersas in eius inquam
praeclare aliquid fecissent ciuitatis ius recepta videmus. Ab his institutis cumb Graecos
tum Romanos tum alias nationes profectas ex paruis maximas respublicas suas fecisse, ac
ne aliena exempla commemorando id quod per se charissimum est, pluribus ostendamus.
Idem maiores nostros serenissimos Poloniae reges, cum omnia praeclara, quae vel ad
virtutem homines ducerent, vel aliquo modo ad regni populorumue suorum
incrementum pertinerent imitanda sibi proposuissent hoc, vel maxime imitatos
intellegimus indeque non paucas claras familias ab externis, qui ob virtutem et praeclara
in reges ac rempublicam merita sua in nobilitatis regni huius ius recepti fuissent
profectas, in hunc vsque diem cum auctoritate et operibusc tam maxime meritis in
Rempublicam florere videmus. Quo quidem exemplo nos inuitati cum in praesentibus
hisce comitiis omnium Regni nostri ordinum nomine publice appellati ea de re fuissemus,
eo libentius idem beneficium in generosum etiam Franciscum Vesselini diuae memoriae
decessoris nostri Landcorunensem tum Siemnensem et Metelensem praefectum consilii
autem Transyluanici apud eundem regem senatorem conferendum nunc existimauimus,
propterque egregia eius non modo superiorum diui Stephani regis temporum verum
praesentia etiam eius in nos ac communem rempublicam regni nostri merita inter regni
etiam nostri indigenas nobiles, eo quisque optimo esset iure referendum censendum
legendum adoptandumque existimauimus, atque ita quidem existimauimus, ut cum
multis saepe optimo iure tributum id fuerit, non minore merito, aut minus iusta de causa
huic id tribui statueremus. Primum enim cum nobilis familiae patre autem summo illis
temporibus, in red militari uiro in Vngaria natus esset ac puer admodum in diuae
memoriae decessoris nostri Stephani regis in Transyluania tum adhuc versantise familiam
venisset, in ea familia educatus, quae exemplum quasi omnis uirtutis maxime autem
militaris esset facile et ingenio et industria et institutione tantum profecit, vt non modo
eidem diuo decessori nostro charissimus esset, sed cum in bello Beckesiano Maximiliani
quondam imperatoris auctoritate et armis excitato, quamuis adolescens, tum admodum
fortem strenuamque operam praesens ei nauasset, praemium virtutis suae non exiguamf
villam Hiulas in Transyluania ob eodem referret. Electo deinde in Poloniae regem eodem
diuae memoriae decessore nostro vna cum illo in Poloniam ipse quoque venit ab eoque
a
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tempore ita cum eo fuit, ut cum in familiaribus ministeriis summum et vsum et fidem et
sedulitatem ei praestaret, non minorem tamen minusque celebrem operam in castris
quoque acie et bellicis rebus cum ipsi regi, tum vniuersae reipublicae nauaret, non modo
enim omnibus expeditionibus quaecunque ab eodem diuae memoriae decessore nostro
Stephano rege susceptae fuerintg Gedanensi nimirum Połocensi, Łucensi, Plescouiensi
ipse quoque interfuit. Sed ita interfuit ut cum circa ipsius regis corporis curam perpetuo
versaretur eiusdem tamen opera et militaribus etiam in rebus administrandis rex vteretur,
inque nulla omniumh expeditionum harum fuerit, in qua non utilis aliqua opera huius
extiterit, maxime autem in Połocensi expeditione cum subsidium in praesidiariis Sokola
missum iri per exploratores rex cognouisset. Vesselini cum quadringentis peditibus in
excubiis ad excipienda hostium subsidia positus, cum diligentissime munere eo functus
esset uigilantia sua a subsidio obsessis ferendai hostem auertit. In Plescouiensi autem
oppugnatione ad Vngarum militem cuius magnus tum numerus cum Rege erat ad
irruptionem faciendam a rege missus et voce et manu et consilio ita in ea irruptione se
gessit, ut et rex publice virtuti eius testimonium praeberet et apud omnes summam
laudem mereretur. Qua virtute cum fuerit eo minus mirandum est, et eo loco apud
sapientissimum regem, qui de cuiusque virtute optime iudicium facere posset, eum fuisse
quo fuit, et ea virtutis praemia, quae idem in eum rex contulit eum reportasse. Eo autem
loco fuit ut non modo cubiculi sui ministris reliquis eum praeficeret, summamque
omnium rerum fidem ille haberet, verum senatorem etiam Vngaricum eundem crearet,
praemiorumque loco castro Hadad in Transyluania cum amplissimo territorio iure
haereditario ei collato inter barones etiam Vngariae eodem titulo magnificum et insignem
eum ascisceret. Qua quidem virtute ac meritis cum sub diuo Stephano fuisset in cuius
familia omnibus virtutis perceptis, atque exemplis maxime imbutus fuerat et imperio ac
disciplina, documenta virtutis maxima ediderat, quod maxime virtuti consentaneum est.
Non minorem mortuo etiam diuo Stephano rege cum regno nostro tum nobis omnibus
temporibus praestitit et adhuc praestat, atque est quidem hoc proprium virtutis, vt
semper similis sui sit, neque vnquam a se desciscat, itaque et post mortem regis optime de
se meriti circa corpus regium quousque terra conderetur perpetuo versando, quam uiuo
praestiterat eandem mortuoj etiam fidem ac Constantiam praestitit et Gazam regiam quae
circa regem tempore mortis regiae fuerat summa fide custodiit ac tradidit, ac postea
Maximiliano archiduci aemulo nostro, quod de iure asserere non posset, armis regnum
sibi uindicare conante non exiguo militum numero suis stipendiis conducto et
serenissimae materterae nostrae Annae reginae Poloniae per omne id tempus quod
turbatum et periculi plenum tum erat adfuit Cracouiamque eandem ad coronationem
nostram proficiscentem reduxit k et nunc maxime dubio tempore, quo a communi
eodemque potentissimo christianitatis hoste imperatore Turcarum bellum nobis
denuntiatum est pareml ad commune periculum a ceruicibus non regni modo huius
verum vniuersae fere christianitatis propulsandam grandem pecuniam promptissime
reipublicae obtulit, tum militis etiam Vngari in eiusdem belli vsum scribendi summa
alacritate munus in se suscepit. Ob quae tantaque in communem rempublicam regni
nostri merita, huncque tam praeclarum animum ipsius cum omnes regni nostri ordines
dignum eum iudicarent, qui suae potius quam alienae reipublicae ciuis esset, idque ut in
indigenatus regni huius ius publica etiam constitutione acm nostra ipsum posteritatemque
eius legitimam omnem legeremus per generosos Nicolaum Olesnicki tenutarium
g
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Aischecensem, Sandomiriensem, Alexandrum Koniecpolski capitaneum Vielunensem et
equitum praefectum nostrum Siradiensem, Niscziczki capitaneum Ciechanouiensem
Plocensem palatinum, Joannem Christoporski capitaneum Ostrzeszouiensem terrae
Vielunensis nobilitatis nuntios ex publica authoritate in consensum nostrum ad nos
missos diligenter a nobis contendissent non magis commemoratorum ordinum
nostrorum consensu atque auctoritate quinn ipsius commemorati generosi Francisci
Vesselini meritis tribuendum id putauimus. Itaque quamuis et ante iam possesiones in
regno nostro amplissimas habeat et ea, quae supra ostendimus in communem
rempublicam merita ipsius sint, ob quae tacito omnium consensu atque approbatione pro
indigena regni huius nostri ab omnibus quasi habitus fuerit, quo certius tamen hoc ius ei
sit. Nos quoque in praesentibus hisce regni nostri comitiis ex senatus nostri
nuntiorumque terrestrium omnium auctoritate commemoratum generosum Franciscum
Vesselini omnesoo legitimos vtriusque sexus posteros eius ab iisque descendentes inter
indigenas Regni, Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque ditionum nostrarum nobiles
ipsos quoque referimus, legimus adoptamus verosque post hac indigenas esse et ab
omnibus haberi debere decernimus pronuntiamus declaramus, eumque more et
consuetudine ut aliorum ita huius quoque regni nostri nobilium vnaquaeque familia
nobilis certa sua insignia habeat. Insignibus quidem vtetur iis, quae a maioribus suis
accepit, quibusque aui, proaui maioresque ipsius vsi sunt, nomen autem illis tribuendum
putamus vernaculum LEVORYB. Ouo quidem nomine ad aliarum familiarum exemplum et
perpetuo post hac insignia haec ipsorum appellabuntur, et ipse posterique in omnibus
tam bellis et expeditionibus, quam aliis siue ludicris siue seriis actibus aliorum
indigenarum nobilium more vtentur, ac sese insignia familiaresque suos de iis
appellabunt maxime vero aliis praerogatiuis iuribus priuilegiis immunitatibus
libertatibusque ordini nobilium de iure vel consuetudine in Regno, Magno Ducatu
Lithuaniae et aliis ditionibus nostris competunt, ipse quoque atque vtriusque sexus
posteri eius legitimi omnesque legitime ab illis descendentes, tanquam veri Regni nostri
et Magni Ducatus Lithuaniae indigenae, gaudebunt fruenturque, honores et dignitates
tam spirituales quam saeculares beneficia atque officia omnia et singula pari cum reliquis
ueris Regni nostri et Magni Ducatus Lithuaniae indigenis nobilibus iure capere poterunt.
Quemadmodum quidem praesentis huius constitutionis et generalis conuentus
authoritate ex hoc ipso tempore habiles capacesque ad omnia illa eos decernimus
pronuntiamusque, ita ut eo omnino iure ac conditione sint, qua alii indigenae Regni nostri
et Magni Ducatus Lithuaniae nobiles sunt, qui optima in regno nostro conditione sunt.
Quae cum omnia singulaquae rata firmaque esse et perpetuae constitutionis uim obtinere
velimus ad omnium Regni nostri aliarumque ditionum nostrorum magistratuum ac
dignitariorum tam ecclesiasticorum quam saecularium archiepiscoporum, episcoporum,
palatinorum, castellanorum, capitaneorum, tenutariorum, aduocatorum omniumque et
singulorum notitiam deducendum duximus, quemadmodum praesentibus deducimus
mandantes vniuersis et singulis, ut commemoratum generosum Franciscum Vesselini
omnesque legitime ab eo natos et inposterum descendentes, non modo pro ueris ac
genuinis indigenis Regni huius nostri et Magni Ducatus Lithuaniae nobilibus recipiant
habeant, verum quod virtus eius atque in rempublicam regni nostri nosque ipsos merita
merentur, beneuolentia etiam ac fauore suo eos prosequantur. Quod si nihilominus
cuiuscunque etiam status, conditionis, dignitatis is fuerit forte, quis extiterit, qui contra
supranominati Vesselini posterorumque eius legitimorum indigenatum hunc ex publica
omnium Regni nostri ordinum authoritate in publico hoc conuentu a nobis eis tributum
contraque constitutionem hanc nostram dicto factoque quicquam susceperit fecerit, eum
eosue consuetis poenis, quae in contrauenientes similibus publicis regni constitutionibus
n
o
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de iure constitutae sunt nobis iudicioque, ad quod a parte laesa citati fuerint, ipsique parti
laesae pendenda p subiacere volumus, quam primum quotiesque ex praesenti hoc
priuilegio et constitutione nostra, quam ad omnem probationem indigenatus sufficere
volumus. Ius hoc suum in Iure probauerint docuerintque. In quorum omnium fidem et
euidentius testimonium hasce manu nostra subscripsimus sigilloque tam maiestatis
nostrae quam magni ducatus Lithuaniae communiri iussimus. Actum Varsauiae in
conuentione generali regni nostri die septima mensis Aprilis anno domini millesimo
quingentissimo nonagesimo q , regni nostri tertio. Praesentibus reuerendissimis,
illustribus, magnificis, generosis et venerabilibus Stanislao Karnkowski1 archiepiscopo
Gnesnensi, legato nato et regni primate, Hieronimo a Rozrazew 2 Vladislauiensi et
Pomeraniae, Bernardo Macieiowski3 Luceoriensi, Alberto Baranowski4 Praemisliensi et
regni nostri vicecancellario, Laurentio Goslicki 5 Chelmensi, Josepho Weresczynski 6
Kiiouiensi Dei gratia episcopis, Nicolao Firley7 de Dambrowica Palatino Cracouiensi
Nouae Ciuitatis Korczyn Casimiriensique capitaneo, Georgio Mniszek 8 de magna
Kunczyce Sandomiriensi palatino Sanocensi Sokaliensique capitaneo, Joanne Kiszka9 de
Ciechanowice castellano Vilnensi et capitaneo Brestianensi, Petro Potulicki10 Calisiensi,
Joanne Hlebowicz11 in Dubrowno Trocensi palatino, Nicolao Christophoro Radziwił12
castellano Trocensi, Constantino duce Ostrogiae13 Kiiouiensi et capitaneo Vlodimiriensi,
Janusio duce de eadem Ostrog14 Volhiniae, Joanne de Sienno15 Podoliae capitaneo
Hrodlensi Czortinensique, Nicolao Zebrzydowski 16 Lublinensi generali Cracouiensi
Lackorunensique capitaneo, Theodoro Skumin17 Nowogrodensi et capitaneo Grodnensi
Olitensique, Gregorio Zielenski18 Plocensi et capitaneo Zacrocimensi, Stanislao Kryski19
Masouiae et capitaneo Plocensi, Stanislao Radziminski20 Podlachiae et capitaneo Liuensi
Camenecensique, Stanislao Gostomski 21 Rauensi et capitaneo Radomiensi, Nicolao
Działynski22 Culmensii et capitaneo Bratianensi palatinis, Paulo Sczawinski23 Łęciciensi et
capitaneo Bielscensi Varecensique, Michaele Myszka24 Volhiniae, Joanne Wilkanowski25
Plocensi, Joanne Lesnowolski 26 de eadem Obory Podlachiae et capitaneo ducatus
Zathoriensi Łosiciensique, Stanislao Działynski27 Elbingensi, Christophoro Komorowsk28
Sandecensi, Seuerino Bonar29 Biecensi et capitaneo Babstinensir, Andrea Firley30 de
Dombrowica Małogostensi, Andrea Meczynski31 Vielunensi et capitaneo Brzeznicensi,
Joanne Ossowski32 Połanecensi praefecto Gorensi, Hieronimo Gostomski33 Naklensi et
capitaneo Valcensi, Alberto Padniewski34 Oswiecimensi et capitaneo Dybouiensi, Alberto
Reczayski 35 Varsauiensi et capitaneo Kowaliensi, Mariano s Mezynski 36 Viznensi,
Rosciszewski 37 Raciąznensi, Stanislao Minski 38 Zakrocimensi, Stanislao Krasinski 39
Ciechanowiensi, Stanislao Bykowski40 Konaryensi et capitaneo Siradiensi castellanis,
Andrea Opalinski 41 de Bnin supremo Regni marsalco generali Maioris Poloniae
Lezayscensi Srzemensique capitaneo, Joanne de Zamoscie42 supremo Regni cancellario et
g e n e r a l i exe rc i t u u m B e ł z e n s i qu e M a r g e b u r g e n s i , K ny s z y n e n s i , D e r p a te n s i
Miedzyrzecensique capitaneo, Leone Sapieha43 Magni Ducatus Lithuaniae cancellario et
capitaneo Słonimensi, Gabriele Woyna 44 Magni Ducatus Lithuaniae vicecancellario,
Demetrio Halecki45 thesaurario Magni Ducatus Lithuanie, Stanislao Przyiemski46 curiae
Regni marsalco et Kowienensi capitaneo, Petro Tylicki 47 praeposito Gneznensi,
Cracouiensi Varmiensique canonico, secretario Regni maiore, Joanne Tarnawski 48
Cracouiensi, Vladislauiensi, Lanciciensi Crusficensique praeposito, Joanne Thoma49
a Drohoiow referendariis curiae nostrae et capitaneo Praemisliensi, Joanne Piotrowski50
decano Poznaniensi scholastico Lanciciensi custode Sandomiriensi et canonico
Cracouiensi, Joanne Galczynski 51 cantore Gnesnensi canonico Cracouiensi, Simone
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Rudnicki52 custode Gneznensi secretariis nostris multisque praeterea aliis dignitariis
officialibus et aulicis nostris, Reinaldus Heidenstein53 sacrae regiae maiestatis secretarius,
Sigismundus rex. Cuius quidem priuilegii indigenatus originale iidem offerentes illico ab
officio praesenti receperunt. Actum in castro Cracouiensi feria quarta post festum sancti
Petri in Vinculis proxima anno domini millesimo sexcententisimo sexagesimo secundo.
Correxit Drozdowski. Locus sigilli Joannes Tomisławski vicecapitaneus castrensis
Cracouiensis. Quod quidem originale idem offerens denuo ad se recepit et de recepto
officium praesens quietauit.

1

Stanisław Karnkowski, h. Junosza (1520–1603), sekretarz Zygmunta Augusta 1555, kanonik gnieźnieński
1558, warszawski 1562, biskup kujawsko–pomorski 1568, arcybiskup gnieźnieński 1582 (ingres odbył się 23 IV
1583) — H. K o w a l s k a, Karnkowski Stanisław (1520–1603), PSB, t. 12, s. 77–82; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła
w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000, s. 195.
2
Hieronim Rozdrażewski, h. Doliwa (ok. 1546–9 II 1600), dworzanin Zygmunta Augusta, sekretarz królewski
1577, dyplomata, biskup kujawsko–pomorski 1581 — H. K o w a l s k a, Rozdrażewski (Rozrażewski) Hieronim
(ok. 1546–1600), PSB, t. 32, s. 355–365; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła, s. 383.
3
Bernard Maciejowski, h. Ciołek (1548–19 I 1608), chorąży nadworny koronny 1570, starosta borysławski
1579, kanonik krakowski i dziekan gnieźnieński 1586, biskup łucki 1588, biskup wileński 1597 (nie objął urzędu i 21 IV 1598 r. zrezygnował z tutułu), biskup krakowski 1600, arcybiskup gnieźnieński 1606 — J. D z i ę g i e l e w s k i, J. M a c i s z e w s k i, Maciejowski Bernard (1548–1608), PSB, t. 19, s. 48–52; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła, s. 274.
4
Wojciech Baranowski, h. Jastrzębiec (1548–23 IX 1615), sekretarz królewski, sekretarz wielki 1582–1585, biskup przemyski 1584–1590, podkanclerzy 1585–1591, biskup płocki 1590–1606, kujawski 1606–1608, arcybiskup gnieźnieński 1608–1615 — Urz. centr., s. 110 (nr 646), s. 146 (nr 935), s. 146; A. S t r z e l e c k i, Baranowski
Wojciech (1548–1615), PSB, t. 1, s. 18–19; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła, s. 18–19.
5
Wawrzyniec Goślicki, h. Grzymała (ok. 1530–31 X 1607), prepozyt płocki 1572, dziekan kielecki, kanonik krakowski 1572, biskup kamieniecki 1587, opat komendatoryjny w Mogile 1587, biskup chełmski 1590, biskup
przemyski 1591, biskup poznański 1601 — D. M a n i e w s k a, Goślicki Wawrzyniec (ok. 1530–1607), PSB, t. 8,
s. 379–382; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła, s. 127.
6
Józef (Wereszycki) Wereszczyński, h. Korczak (ok. 1531–26 III 1598), kanonik chełmski 1577, opat sieciechowski 1581, biskup kijowski 1589 — K. R. P r o k o p, Biskupi kijowscy obrządku łacińskiego XIV–XVIII wieku. Szkice biograficzne, Biały Dunajec–Ostróg 2003, 52–57.
7
Mikołaj Firlej z Dąbrowicy, h. Lewart (zm. 22 III 1601), starosta kazimierski 1569–1601, referendarz świecki
1576–1589, kasztelan biecki 1576–1589, starosta nowokorczyński 1585–1600, wojewoda krakowski 1589–
–1600 — Urz. centr., s. 141 (nr 896), s. 167; Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku. Spisy (dalej: Urz. krak.), w: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej, t. 4, z. 2, s. 45 (nr 22), s. 107 (nr 411); K. L e p s z y, Firlej
Mikołaj (zm.1601), PSB, t. 1, s. 12–15.
8
Jerzy Mniszek z Wielkich Kuńczyc, h. własnego (ok. 1548 – 6–18 V 1613), starosta sokalski 1559, dworzanin
królewski, kuchmistrz 1571–1572, krajczy 1572–1582, starosta sanocki 1573–1593, kasztelan radomski 1582–
–1589, żupnik ruski 1588, wojewoda sandomierski 1589–1613, starosta medycki 1591, łukowski 1593–1599,
samborski, lwowski 1593–1613 — Urz. centr., s. 64 (nr 289), s. 70 (nr 345), s. 186; E. O p a l i ń s k i, Mniszech Jerzy
(ok. 1548–1613), PSB, t. 21, s. 465–468.
9
Jan Kiszka z Ciechanowic, h. Dąbrowa (zm. VII 1592), krajczy 1569, starosta żmudzki 1579, podczaszy 1580,
kasztelan wileński i starosta brzeski 1588 — Urz. centr. WXL, s. 144(nr 1095), s. 214; J. T a z b i r, Kiszka Jan
(zm.1592), PSB, t. 12, s. 507–508.
10
Piotr Potulicki, h. Grzymała (zm.1606), kasztelan przemęcki 1569–1576, wojewoda płocki 1576–1581, brzeski
1581–1584, kaliski 1584–1606, starosta pilski, ujski, wyszogrodzki — Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy
XV–XVIII wieku. Spisy (dalej: Urz. kujaw.), w: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej, t. 6, z. 2, s. 63 (nr 348), s. 260;
S. L e i t g e b e r, Potulicki Piotr (zm. 1606), PSB, t. 28, s. 252–255.
11
Jan Hlebowicz z Dubrowna, h. Leliwa (zm. VII 1590), kasztelan miński 1572, podskarbi ziemski i pisarz
1580–1586, dzierżawca upicki 1584, kasztelan trocki 1585, wojewoda trocki 1586 — Urz. centr. WXL, s. 156
(nr 1212), s. 209; J. W o l f f, Senatorowie, s. 59, 65, 110, 186.
12
Mikołaj Krzysztof „Sierotka” Radziwiłł, h. Trąby (1549–28 II 1616), marszałek nadworny 1569, marszałek
wielki 1579, kasztelan trocki 1586, wojewoda trocki 1590, wileński 1604 — Urz. centr. WXL, s. 73 (nr 410),
s. 77(nr 439), s. 234; H. L u l e w i c z, Radziwiłł Mikołaj Krzysztof zwany Sierotką, PSB, t. 30, s. 349–361.
13
Konstanty Wasyl, książę Ostrogski, h. własnego (Baklay) (ok. 1526–1608), marszałek wołyński, starosta włodzimierski 1550, wojewoda kijowski 1559–1608 — Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
XV–XVIII wieku. Spisy (dalej: Urz. kijow.), w: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej, t. 3, z. 4, s. 67 (nr 399), s. 306;
T. C h y n c z e w s k a – H e n n e l, Ostrogski Konstanty Wasyl książę (ok. 1526–1608), PSB, t. 24, s. 489–495.
14
Janusz, książę Ostrogski, h. własnego (Baklay) (ok. 1554–13 IX 1620), wojewoda wołyński 1584, kasztelan
krakowski 1593–1620 — Urz. krak., s. 60 (nr 119), s. 248; T. C h y n c z e w s k a – H e n n e l, Ostrogski Janusz
książę (ok. 1554–1620), PSB, t. 24, s. 481–486.
15
Jan Sienieński z Pomorzan, h. Dębno (zm. 1599), kasztelan żarnowski 1568–1584, starosta horodelski
1583–1599, czorsztyński 1578–1599, korsuński, kasztelan lwowski 1585–1588, wojewoda podolski 1588–1597
— Urzędnicy województwa podolskiego XV–XVIII wieku. Spisy (dalej: Urz. podol.), oprac. K. P r z y b o ś, Kraków 1994, s. 123 (nr 600), s. 202; H. K o w a l s k a, Sienieński Jan z Pomorzan (zm.1598/1599), PSB, t. 37,
s. 183–188.
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16

Mikołaj Zebrzydowski, h. Radwan (z. 1620), starosta stężycki 1582–1588, rycki 1585–1620, krakowski
1585–1620, wojewoda lubelski 1589–1597, starosta lanckoroński 1590–1598, śniatyński 1596–1620, marszałek wielki koronny 1597, wojewoda krakowski 1601–1620 — Urz. krak., s. 99 (nr 351), s.108 (nr 412), s. 275; Urz.
lub., s. 57 (nr 373), s. 133.
17
Teodor Skumin, h. własnego (zm.1618), dworzanin królewski, podskarbi nadworny 1576, starosta brasławski
ok. 1580, podskarbi wielki i pisarz 1586, wojewoda nowogrodzki 1590 — Urz. centr. WXL, s. 156 (nr 1213), s. 160
(nr 1245), s. 246.
18
Grzegorz Zieleński, h. Świnka (zm. po 19 VII 1599), starosta zakroczymski i mławski 1576, kasztelan płocki
do1582, wojewoda płocki 1582 — Urzędnicy mazowieccy 1587–1697 (dalej: Urz. maz.), oprac.
J. Choińska–Mika (kartoteka) w: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej, t. 7, z. 3 (kartoteka); K. N i e s i e c k i, Herbarz polski, t. 10, s. 166–167; R. Ż e l e w s k i, Kątski Stanisław (1536–1595), PSB, t. 15, s. 486–488 — informacje
o Grzegorzu Zielińskim wojewodzie płockim; Urz. maz.
19
Stanisław Kryski, h. Prawdzic (ok. 1536–26 VI 1595), kasztelan raciążski 1563, starosta zakroczymaski do
1576, wojewoda i starosta płocki 1576, starosta stanisławowski 1587 — R. Ż e l e w s k i, Kryski Stanisław
(ok. 1536–1595), PSB, t. 15, s. 486–488.
20
Stanisław Radzimiński, h. Brodzic (zm. przed 18 III 1591), starosta kamieniecki 1570, starosta liwski 1570, kasztelan zakroczymski przed 1584, czerski przed 7 XI 1584–1588, wojewoda podlaski 1588–przed 18 III 1591 —
Urzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku. Spisy (dalej: Urz. podl.), w: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej, t. 8, s. 153
(nr 1386), s. 186; J. C h o i ń s k a – M i k a, Radzimiński Stanisław (zm.1591?), PSB, t. 30, s. 102–104.
21
Stanisław Gostomski z Leżenic, h. Nałęcz (zm.1598), chorąży rawski 1563–1572, kasztelan sochaczewski
1572–1588, starosta rawski 1572–1588, ryczywolski 1578–1593, starosta radomski 1588–1595, wojewoda rawski 1588–1595 — Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku. Spisy (dalej: Urz. sand.),
w: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej, t. 4, z. 3, s. 78 (nr 517), s. 181; K. L e p s z y, Gostomski Stanisław z Leżenic
(zm. 1598), PSB, t. 8, s. 367–369.
22
Mikołaj Działyński, h. Ogończyk (ok. 1540–1604), wojewoda chełmiński 2 V 1584–1604, starosta bratiański
4 VIII 1582–1604 — Urzędnicy Prus Królewskich XV–XVIII wieku. Spisy (dalej: Urz. prus.), w: Urzędnicy dawnej
Rzeczypospolitej, t. 5, s. 77 (nr 279), s. 204; S. B o d n i a k, Działyński Mikołaj (ok. 1540–1604), PSB, t. 6, s. 92–94.
23
Paweł Szczawiński z Ozorkowa, h. Prawdzic (zm. 1593), starosta sochaczewski 1576–1577, kasztelan sochaczewski 1565, brzeziński 1568–1576, łęczycki 1577–1593, starosta warecki — Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI–XVIII wieku. Spisy (dalej: Urz. łęcz.), w: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej,
t. 2, z. 2, s. 24 (nr 24), s. 61 (nr 310), s. 295.
24
Michał Myszka z Warkowicz, h. Korczak (zm. X 1605), dworzanin Zygmunta Augusta 1553, podstarości mozyrski 1561–1563, rotmistrz królewski 1564–1566, starosta rzeczycki 1565, owrucki 1572–1578, kasztelan wołyński 1572–1605, deputat Trybunału Lubelskiego 1591 — J. W i ś n i e w s k i, Myszka (Myszka Warkowski) Michał (Michajło) Fiedorowicz z Warkowicz (zm.1605), PSB, t. 22, s. 366–368; S. U r u s k i, Rodzina, t. 11, s. 370.
25
Jan Wilkanowski, h. Lis (zm. przed 9 IX 1596), podkomorzy płocki do 1582, kasztelan płocki 1582–11 III 1596
— Urz. maz.
26
Marcin (nie Jan) Leśnowolski z Obór, h. Kolumna (zm. 17 I 1593), starosta łosicki 1557, starosta zatorski 1588,
kasztelan podlaski 1581–1593 — Urz. podl., s. 136 (nr 1185), s. 176; H. K o w a l s k a, Leśniowolski Marcin
(zm.1593), PSB, t. 17, s. 181–184.
27
Stanisław Działyński, h. Ogończyk (zm.1617), kasztelan elbląski 1588–1611, wojewoda malborski 1612–1615,
wojewoda chełmiński 1615–1617, starosta rogoziński 1611, tolkmicki — Urz. prus., s. 77 (nr 284), s. 86 (nr 387),
s. 110 (nr 629), s. 204; S. B o d n i a k, Działyński Stanisław (zm.1617), PSB, t. 6, s. 96–97.
28
Krzysztof Komorowski z Żywca, h. Korczak (zm.1608), kasztelan połaniecki 1565, kasztelan oświęcimski
1565–1588, starosta barwałdzki 1566–1608, kasztelan sądecki 1588–1608 — Urz. krak., s. 120 (nr 491), s. 139
(nr 631), s. 232; Z. R ą c z k a, Żywieckie archiwum Komorowskich, Wielopolskich, Habsburgów i jego losy, „Archeion”, R. 47: 1967, s. 108.
29
Seweryn Boner z Balic, h. Bonarowa (po 1530–1592), starosta rabsztyński 1563–1592, rotmistrz królewski
1582, starosta dobczycki 1584–1585, żarnowiecki 1585–1592, kasztelan biecki 1589–1590, kasztelan krakowski 1590–1592 — Urz. krak., s. 45 (nr 23), s. 60 (nr 118), s. 213: K. P i e r a d z k a, Boner Seweryn z Balic
(zm.1592), PSB, t. 2, s. 301–302.
30
Andrzej Firlej z Dąbrowicy, h. Lewart (zm. 1609), starosta kowelski 1590–1609, kasztelan małogojski
1589–1590, kasztelan radomski 1591–1609 — Urz. sand., s. 40 (nr 153), s. 70 (nr 446), s. 178; K. L e p s z y, Firlej
Andrzej (zm.1609), PSB, t. 6, s. 475–476.
31
Andrzej Męciński z Kurozwęk, h. Poraj (zm. ok. 1603), starosta brzeźnicki 1586, kasztelan wieluński
1590–1602 — Urz. sand., s. 211 (nr 1598), s. 211; W. D w o r z a c z e k, Męciński Andrzej z Kurozwęk (zm.
ok. 1603), PSB, t. 20, s. 493.
32
Jan Ossowski (w gr. lwow. Ostrowski), h. Gryf (zm. 1601), wojski sandomierski 1585, kasztelan połaniecki
1585–1595, starosta ropczycki 1589–1601, kasztelan zawichojski 1598–1601 — Urz. sand., s. 65 (nr 1337), s. 127
(nr 982), s. 162 (nr 1337), s. 203; S. U r u s k i, Rodzina, t. 13, s. 62–63.
33
Hieronim Gostomski, h. Nałęcz (zm.1609), podkomorzy rawski 1576, kasztelan nakielski 1588–1592, wojewoda poznański 1592–1609, dworzanin królewski, starosta gąbiński, strzelecki, wałecki, warecki, grójecki,
średzki, sandomierski, sannicki 1585–1609 — Urzędnicy wielkopolscy XVI–XVIII wieku. Spisy (dalej: Urz.
wlkp.), w: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej, t. 1, z. 2, s. 104 (nr 644), s. 145 (nr 1005), s.202; K. L e p s z y, Gostomski Hieronim (zm.1609), PSB, t. 8, s. 364–366.
34
Wojciech Padniewski, h. Nowina (zm. 1610), starosta dybowski 1566–1605, kasztelan oświęcimski 1588–1610
— Urz. krak., s. 139 (nr 632), s. 249; H. K o w a l s k a, Padniewski Wojciech (zm.1610), PSB, t. 25, s. 7–8.
35
Wojciech Ręczajski, h. Rogala (ok. 1540–1591), rotmistrz królewski 1581, kasztelan warszawski 1575–1591,
starosta kowalski 1588–1591, derpski 1582–1588 — Urz. kujaw., s. 128 (nr 1024), s. 262; I. G i e y s z t o r o w a,
Ręczajski Wojciech (ok. 1540–1590/91), PSB, t. 31, s.240–242.
36
Marcin Mężyński, h. Kościesza (zm. ok. 1598), poseł sejmowy z ziemi łomżyńskiej od 1566, podkomorzy łomżyński 1581, kasztelan wiski 1582–1597 — H. K o w a l s k a, Mężyński (Mężeński) Marcin z Mężenina (zm.
ok. 1598), PSB, t. 20, s. 517–518.
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Adam Rościszewski, h. Junosza (zm. między 1597–1606), kasztelan raciążski 1587–1595 — Urz. maz.
Stanisław Miński, h. Prus III (1561–1607), starosta osmoliński 1588, kasztelan liwski 1588, lwowski 1588, zakroczymski 1588–1590, wojewoda łęczycki 1590–1606, starosta liwski 1591, tyszowski 1594, sannicki, płocki
1595, podkanclerzy 1606–1607 — Urz centr., s. 110 (nr 650), s. 186; S. G r u s z e c k i, Miński Stanisław (ok. 1561–
–1607), PSB, t. 21, s. 320–322.
39
Stanisław Krasiński, h. Ślepowron (1558–1 II 1617), chorąży płocki 1583, kasztelan ciechanowiecki 1586, sierpski 1590, podlaski 1593, płocki 1596, wojewoda płocki 1600–1617, starosta błoński 1605 — J. M a c i s z e w s k i,
Krasiński Stanisław (1558–1617), PSB, t. 15, s. 191–192.
40
Stanisław Bykowski, h. Gryf (1540–1624), kasztelan konarsko–łęczycki 1582–1594, starosta sieradzki
1588–1606, kasztelan łęczycki 1595–1611, wojewoda sieradzki 1611–1624 — Urz. łęcz., s. 61 (nr 311), s. 64
(nr 343), s. 171 (nr 1259), s. 177 (nr 1309), s. 247; Redakcja, Bykowski Jaksa Stanisław z Kossowa, później z Byków i na Bykach (1540–1624), PSB, t. 3, s. 165–166.
41
Andrzej Opaliński z Bnina, h. Łodzia (1540–1593), kasztelan przemęcki 1560–1569, śremski 1569–1572, marszałek nadworny 1572–1574, marszałek wielki 1574–1593, starosta rohatyński 1574, starosta generalny wielkopolski 1578–1593, starosta rogoziński 1590, leżajski, kolski, olsztynski, kościański — Urz. centr., s. 79 (nr 409),
s. 87 (nr 453), s. 190; Urz. wlkp., s. 152 (nr 1065), s. 162 (nr 1158), s. 165 (nr 1185), s. 220; W. D w o r z a c z e k,
Opaliński (Opaleński, Opalenicki) Andrzej z Bnina (1540–1593), PSB, t. 24, s. 72–78.
42
Jan Zamojski, h. Jelita (19 III 1542–3 VI 1605), sekretarz królewski 1565, starosta zamechski 1572, bełski
1572–1605, knyszyński 1574, międzyrzecki, podkanclerzy 1576–1578, kanclerz 1578–1605, hetman wielki
1581–1605, starosta krzeszowski 1580, tykocinski, krakowski 1581–1585, malborski 1582, jaworowski
1583–1605, dorpacki, garwoliński, grodecki 1585–1605 — Urz. centr., s. 42 (nr 124), s. 55 (nr 213), s. 110
(nr 644), s. 216; S. G r z y b o w s k i, Jan Zamojski, Warszawa 1994, s. 14, 281.
43
Lew Sapieha, h. Lis (1557–7 VII 1633), sekretarz królewski, pisarz litewski 1581, podkanclerzy 1585, starosta
słonimski 1586, kanclerz litewski 1589, starosta brzeski litewski ok. 1616, wojewoda wileński 1623, hetman
wielki 1625 — Urz. centr., s. 43 (nr 138), s. 53 (nr 219), s. 134 (nr 1004), s. 147 (nr 1128), s. 238; H. L u l e w i c z, Sapieha Lew (1557–1633), PSB, t. 34, s. 84–104.
44
Gabriel Wojna, h. Trąby (zm.1 I 1615), sekretarz królewski, referendarz świecki przed 1585–1589, pisarz litewski 1585–1589, podkanclerzy litewski 1589 — Urz. centr. WXL, s. 134 (nr 1005), s. 147 (nr 1129), s. 173 (nr 1367),
s. 249.
45
Dymitr Chalecki, h. własnego (ok. 1550–I 1598), miecznik 1579, podskarbi dworny 1588, podskarbi wielki
i pisarz litewski 1590 — Urz. centr. WXL, s. 98 (nr 659), s. 157 (nr 1214), s. 160 (nr 1246); O. H a l e c k i, Chalecki
Dymitr (ok. 1550–1598), PSB, t. 3, s. 247–249.
46
Stanislaw Przyjemski, h. Rawicz (zm.1595), rotmistrz królewski 1566, marszałek nadworny 1588–1593, starosta kowalski 1591–1593, marszałek wielki 1593–1595, starosta koniński 1580–1595 — Urz. centr., s. 80
(nr 410), s. 87 (nr 455), s. 198; W. D w o r z a c z e k, H. K o w a l s k a, Przyjemski Stanisław (zm.1595), PSB, t. 29,
s. 181–185.
47
Piotr Tylicki, h. Lubicz (1543–13 VII 1616), sekretarz królewski, sekretarz wielki 1585–1595, referendzrz duchowny 1591–1595, biskup chełmiński 1595–1600, podkanclerzy 1598–1605, biskup warmiński 1600–1603,
biskup kujawski 1604–1606, biskup krakowski 1607–1616 — Urz. centr., s. 110 (nr 648), s. 137 (nr 858), s. 146
(nr 936), s. 211; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła, s. 457.
48
Jan Tarnowski, h. Rola (ok. 1550–14 IX 1605), sekretarz królewski, referendarz duchowny 1581–1591, podkanclerzy 1591–1598, biskup poznański 1598–1600, biskup kujawski 1600–1603, arcybiskup gnieźnieński
1603–1605 — Urz. centr., s. 110 (nr 647), s. 136 (nr 857), s. 209; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła, s. 446.
49
Jan Tomasz (Toma) z Drohojowa, h. Korczak (ok. 1535–1605), sekretarz królewski 1569, starosta przemyski
1578–1605, referendarz świecki 1589–1605 — Urz. centr., s. 142 (nr 897), s. 166; Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku (ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy (dalej: Urz. rus.), w: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej, t. 3, z. 1, s. 238 (nr 2029), s. 326; K. L e p s z y, Drohojowski Jan Tomasz (zm.1605), PSB, t. 5,
s. 382–385.
50
Jan Piotrowski, h. Świnka (ok. 1550–1591), sekretarz królewski 1570–1591, kanonik poznański 1574, krakowski 1576, gnieźnieński 1579, kustosz sandomierski 1583, dziekan poznański 1585 — W. D w o r z a c z e k,
Piotrowski Jan (ok. 1550–1591), PSB, t. 25, s. 474–476; J. Piotrowski, Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod
Psków, wyd. A. C z u c z y ń s k i, Kraków 1894.
51
Jan Gałczyński, h. Sokola (zm.1 VI 1599), kanonik krakowski, kantor gnieźnieński 1586–1599, referendarz
duchowny 1596–1598/1599 — Urz. centr., s. 137 (nr 859), s. 167; T. G l e m m a, Gałczyński Jan (zm.1599), PSB,
t. 7, s. 239.
52
Szymon Rudnicki, h. Lis (1552–4 VII 1621), regent kancelarii mniejszej koronnej, sekretarz wielki 1601–1605,
biskup warmiński 1605–1621 — Urz. centr., s. 146 (nr 938), s. 199; H. K o w a l s k a, Rudnicki Szymon (1552–
–1621), PSB, t. 22, s. 649–655; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła, s. 386.
53
Reinhold Heindestein, h. własnego (1553– 24 XII 1620), historyk, sekretarz królewski 7 VI 1582–do 1612 —
B. K o c o w s k i, Heidenstein Reinhold, PSB, t. 9, s. 342–344.
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Aneks źródłowy nr 3
Konstancja, 29 III 1418
(feria tertia proxima post festum Pasche domini)
Zygmunt Luksemburski cesarz rzymski, król węgierski, nadaje herb László Csese z Keresztúru i Dansa na Węgrzech, protoplascie rodu Wesselinich (Wesselényich).
Druk: Monumenta Hungariae Heraldica (Magyar Czimeres Emlékek) Közli (Wyd.)
Lászlo F e j é r p a t a k y, Füzet I (zeszyt I), Budapest 1901, s.53–54, tabl. X — herb.
Sigismundus dei gratia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. rex, omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris, presentium notitiam
habituris, salutem in eo, qui dat regibus regnare et victoriose triumphare. A claro lumine
throni regii, velud e sole radii, nobilitates legittimo iure procedunt, et omnium nobilitatum insignia a regia dignitate sic dependent, ut non sit dare alicuius generositatis insigne,
quod a gremio non proveniat regie claritatis. Sane ad universorum, tam presentium quam
futurorum, notitiam harum serie volumus pervenire, quod fidelis noster Ladislaus dictus
Chese filius Demetrii de Dansa et de Kerezthur coram nostra celsitudine personaliter constitutus, propositis et recensitis suis fidelibus servitiis et fidelium obsequiorum gratuitis
meritis sincerisque complacentiis utique acceptis et laudandis, quibus ipse nobis et sacro
nostro regio diademati a longinquis temporibus in nostris agendis prosperis et adversis,
persone et rebus suis non parcendo, indefesse studuit complacere reddiditque se gratum
et acceptum, arma seu nobilitatis insignia, in presentium litterarum nostrarum capite depicta, maiestati nostre exhibendo, eadem a nostra celsitudine sibi et per eum Petro filio
Dominici de eadem, condivisionali fratri suo, ipsorumque heredibus et posteritatibus universis ex liberalitate nostra regia dari et conferri humiliter et devote supplicavit. Unde nos
prefati Ladislai Chese gratis affectibus intuentes obsequiorum merita, quibus ipse in Bosne et signanter in presentibus Almanie partibus, quas nos pro sacrosancte universalis ecclesie, que iam superni luminis gratia illustrante ad unitatem per verum et unicum eius
sponsum pervenit, et sacri imperii status reformatione, duce Christo, qui lux vera luminum, feliciter perlustravimus, se variis periculis imminentibus ipsum exponendo, celsitudini nostre intentissimis animi desideriis studuit gratum reddere et acceptum, animo
deliberato et ex certa nostra scientia eidem Ladislao Chese et per eum predicto Petro filio
Dominici, ipsorumque heredibus et posteritatibus universis, ad prefati Ladislai Chese supplicationis instantiam, prescripta arma seu nobilitatis insignia, hic depicta magisterio distincte descripta, virtute presentium conferimus, ymmo de habundantiori plenitudine
specialis nostre gratie ad maiorem eiusdem Ladislai dicti Chese et aliorum supradictorum
nobilitatis gloriam proprio motu concedimus, damus et elargimur, ut iidem Ladislaus et
Petrus eorumque heredes et posteritas universa, nata et nascitura, hec arma seu nobilitatis
insignia, prout presentibus litteris circa principium appropriatis coloribus diversis inserta pictura denotat et declarat, a modo inantea in preliis, hastiludiis, torneamentis et in omni exercitio militari gestare valeant pariter et deferre. Gaudeant igitur favore regio, ac de
tanto munere singularis gratie antefati Ladislaus et Petrus eorumque posteritates merito
exultent, tantoque fideliori studio ad honorem regium eorundem inantea solidetur intentio, quanto ampliori favore preventos se conspiciunt munere gratiarum. Presentes autem
ad premissorum memoriam sigilli nostri secreti, quo ut rex Hungarie utimur, appensione
prefatis Ladislao et Petro ipsorumque heredibus supradictis iussimus communiri perpetuo et in evum valituras. Datum Constantie, feria tertia proxima post festum Pasche domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo decimo octavo, regnorum nostrorum anno
Hungarie etc. tricesimo secundo, Romanorum vero octavo.
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Herb rodziny Wesselinich (Wesselényi) nadany przez cesarza Zygmunta Luksemburskiego
protoplaście Wesselinich Laszló Csese z Kresztu 29 marca 1418 r. w Konstancji
(według Magyar Czimeres Emlékek, közli Fejérpataki László, Füzet I, Budapest 1901, tabl. X)
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Herb Wesselinich
z herbarza Bartosza Paprockiego z 1584 r.

Herb Wesselinich
z herbarza Kaspra Niesieckiego z 1742 r.

Herb Bekesz
z herbarza Kaspra Niesieckiego z 1740 r.
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Heraldyka i barokowa wyobraźnia
Formy herbów w polskich nagrobkach i dekoracjach
pogrzebowych w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku

N

a pomnikach nagrobnych wystawianych w Rzeczpospolitej w epoce renesansu i baroku herby umieszczane były zazwyczaj na pierwszym planie monumentu, niekoniecznie jednak w samym jego centrum. Miejsca, w których najczęściej odnajdujemy wizerunki
herbów to: przednia ściana sarkofagu (w wypadku pomników zawierających ten element),
górna lub dolna krawędź tablicy inskrypcyjnej, górna partia obelisku — częstego elementu
nowożytnych nagrobków, albo samo zwieńczenie pomnika. Na pomniku książąt Zuzanny
i Janusza Ostrogskich wystawionym w katedrze w Tarnowie (ukończony w r. 1620), kartusze herbowe zawieszono na przednich ściankach dwóch dużych obelisków, ustawionych
wysoko nad gzymsem, tworząc w ten sposób najbardziej bodaj oryginalną u nas dekorację
tego typu około roku 1600.
W pomnikach małżeńskich, przedstawiano obok siebie, co zrozumiałe, herby obojga
małżonków. Rzadziej spotykamy się z zabytkami, w których wyobrażona została większa liczba herbów. Należą do nich m.in. samodzielne tablice epitafijne, spopularyzowane w drugiej połowie XVII w. i występujące przez cały wiek XVIII, na których
umieszczano od czterech do ośmiu kartuszy herbowych (malowanych lub z trybowanej
blachy), a ponadto odpowiedni napis i — najczęściej w zwieńczeniu — portret zmarłego1. Do wyjątków należą natomiast takie, późnobarokowe już monumenty, jak pomnik Jerzego i Marianny Dzieduszyckich w kościele Jezuitów we Lwowie (1753), gdzie
w zwieńczeniu widzimy kartusz mieszczący aż osiem herbów spokrewnionych ze zmarłymi rodzin, czy pomnik wojewody sieradzkiego Wojciecha Opalińskiego (zm. 1775)
w kościele pobernardyńskim w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie centralna część z płytą inskrypcyjną flankowana jest aż przez osiem par herbów2. Analizując sposoby eksponowania herbów w polskich nagrobkach barokowych, nie można nie wspomnieć
krótko o grupie pomników rodzin protestanckich, wznoszonych na zachodnich i północnych kresach Rzeczypospolitej. Obiekty te, począwszy od XVI wieku cechuje występowanie dużej liczby kartuszy herbowych, przy jednoczesnym umieszczaniu w inskrypcji
niezwykle szczegółowych informacji o życiu zmarłego, o piastowanych przez niego urzędach, pełnionych godnościach, o zasługach itp.3 Do tej samej grupy włączyć trzeba prote-

1
Wiele zabytków tego rodzaju zaprezentowano m.in. na wystawie portetu trumiennego w Muzeum Narodowym w Poznaniu w 1996 r. — zob. Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, Katalog wystawy, Poznań 1996, np. poz. 14, 40, 70, 106, 174, 202 i in.
2
Zob. M. B a l i ń s k i, T. L i p i ń s k i, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana..., t. I, Warszawa 1843, s. 100; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce (dalej jako: KZSP), t. V: Województwo poznańskie, z. 14: Powiat nowotomyski, s. 16 oraz il. 123.
3
Zob. np. K. C i e ś l a k, Kościół — cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV–XVIII w.). „Długie trwanie”
epitafium, Gdańsk 1992, s. 54 i nast.
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stanckie chorągwie nagrobne, które mogły być dekorowane wizerunkami nawet
kilkunastu herbów4.
Herby na szesnasto– i siedemnastowiecznych nagrobkach wyobrażano w ozdobnych kartuszach, otoczonych mniej lub bardziej bujnymi labrami i zwieńczonych koronami, adekwatnymi do tytułów używanych przez rodzinę zmarłego. W bezpośrednim sąsiedztwie tarczy herbowej mogły się również znaleźć inne elementy, o całkowicie już dekoracyjnym charakterze, takie jak ornament małżowinowy w pierwszej połowie XVII wieku, fantazyjnie
wygięte liście akantu, względnie rokaje, niezwykle rozpowszechnione u nas począwszy od
połowy wieku XVIII. Zdecydowanie częściej jednak herby widniejące na pomnikach nagrobnych otaczały elementy niosące dodatkową symbolikę, np. nawiązującą do odradzania
się, życia wiecznego lub chwały wiecznej, takie jak girlandy kwiatowe, liście laurowe i palmowe. Niekiedy tło dla kartusza z herbem stanowiła otwarta muszla symbolizująca nieśmiertelność lub wiązki panopliów przypominające o triumfach militarnych zmarłego. Na
nagrobkach dostojników kościelnych tarczom herbowym towarzyszą kapelusze biskupie
i kardynalskie, z chwostami (zazwyczaj rozłożonymi w przemyślany sposób, dostosowany
do ogólnej estetyki zabytku), infuły, pastorały i krzyże. W nagrobkach biskupów krakowskich, arcybiskupów gnieźnieńskich, a także prepozytów chełmińskich spotykamy wyobrażenia skrzyżowanych pastorałów i mieczy, które przypominają o ich podwójnej władzy —
kościelnej i świeckiej. Zarówno w XVI, jak i w XVII wieku stosunkowo często mamy do czynienia również z sytuacją, gdzie kartusz herbowy na nagrobku prezentowany jest przez figury alegoryczne, takie jak personifikacje cnót, uskrzydlone geniusze lub anioły, które unoszą ten kartusz do nieba, dokonując jednocześnie gloryfikacji właściciela danego herbu.
Okazałe wyobrażenie aniołów trzymających Szreniawę Lubomirskich stanowi istotny element wystroju wnętrza kościoła św. Antoniego na Czerniakowie w Warszawie, wzniesionego w latach 1687–1693 jako mauzoleum marszałka Stanisława Herakliusza Lubomirskiego5.
Z niemal identycznym rozwiązaniem spotkać się można w monumentalnym pomniku biskupa łuckiego Bogusława Leszczyńskiego w farze w Lesznie (z lat ok. 1707–1709), podczas
gdy w bliźniaczym pomniku jego brata Rafała, wojewody poznańskiego, w tej samej świątyni, kartusz herbowy unosi, czy raczej przenosi w zaświaty Chronos — bóg czasu (il. 1)6. Tego
rodzaju rozwiązania były oczywiście dobrze znane i chętnie stosowane w większości europejskich ośrodków artystycznych; kompozycje z figurami alegorycznymi unoszącymi lub
prezentującymi herb wymyślone czy to dla potrzeb dekoracji tymczasowych, budowanych na użytek uroczystości pogrzebowych, czy do pomników nagrobnych, odnajdziemy
w oeuvre wszystkich głównych twórców doby baroku, żeby wymienić tylko realizacje najwybitniejszych XVII–wiecznych rzeźbiarzy rzymskich, tzn. Alessandro Algardiego i Gianlorenzo Berniniego, względnie artystów pracujących na dworze Ludwika XIV we Francji.
Reasumując: wśród nagrobków i epitafiów szlacheckich, powstałych w Rzeczpospolitej
w okresie nowożytnym niewiele jest takich, które w swojej strukturze nie zawierałyby wyobrażenia herbu, jakim pieczętował się zmarły. Więcej — herb obok wizerunku nieboszczyka i inskrypcji wymieniającej jego nazwisko, daty i podstawowe fakty z jego życia,
stosunkowo wcześnie stał się jednym z głównych źródeł informacji na temat tożsamości
zmarłego7. Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli chodzi o sposób eksponowania herbów na nagrobkach to sztuka sepulkralna nie odznaczała się na tym polu zbytnią
4
I. K o z i n a, J. K. O s t r o w s k i, Chorągwie nagrobne, [w:] Sarmatia semper viva. Ze studiów ofiarowanych
przez przyjaciół prof. drowi hab. Tadeuszowi Chrzanowskiemu, Warszawa 1993, s. 123 oraz il. 11, 14a i 21b.
5
Zob. Tylman z Gameren — architekt Warszawy. Holender z pochodzenia, Polak z wyboru, Katalog wystawy,
Warszawa 2003, s. 24.
6
Programy nagrobków Leszczyńskich w farze w Lesznie ostatnio omówiła U. K r ó l, Treści ideowe nagrobków
Leszczyńskich w Lesznie, „Ikonotheka”, t. 17, 2004, s. 105 i nast.; autorka odnosi się jednocześnie do wcześniejszych interpretacji symboliki pomników.
7
Por. np. P. M r o z o w s k i, Siste gradum viator. O upamiętnianiu zmarłych w sztuce dawnej Polski,
[w:] Przeraźliwe echo trąby żałosnej do wieczności wzywającej. Śmierć w kulturze dawnej Polski od średniowiecza do końca XVIII wieku, Katalog wystawy pod red. P. M r o z o w s k i e g o, Warszawa 2000, s. 56.
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oryginalnością, przynajmniej jeżeli chodzi o czasy Odrodzenia i wczesną fazę baroku. Dopiero w końcu XVII wieku i w wieku XVIII pojawiło się na ziemiach polskich wiele realizacji, na których herby nie tylko doczekały się wyjątkowo interesującej aranżacji, ale
niekiedy sposób ich prezentacji łamał podstawowe reguły heraldyczne.
Jeszcze przed rokiem 1600 zaczynają powstawać w Europie przedstawienia, początkowo mające prawie wyłącznie formę ilustracji w drukowanych panegirykach, na których,
dla podkreślenia chwalebnej przeszłości upamiętnianego panegirykiem rodu lub zalet
konkretnej osoby, przywoływano wyobrażenie herbu. W celu wzmocnienia efektu pozwalano sobie przy tym na wyodrębnienie z herbu niektórych jego części — przeważnie godła,
względnie na dodanie doń, np. figur alegorycznych lub postaci mitologicznych. Na przestrzeni siedemnastego stulecia niezwykłą popularność zyskują przedstawienia emblematyczne, których głównym bohaterem staje się herb, bądź jeden z jego elementów,
włączony w obręb bardziej rozbudowanej sceny. Emblematy, łączące wyobrażenia plastyczne ze słownym objaśnieniem stanowiły znakomitą okazję do „autoprezentacji” herbu
i wykładu jego symboliki. Nie ma potrzeby zamieszczania w tym miejscu szerszej analizy
tego typu zabytków — przedstawienia heraldyczne o charakterze emblematycznym były
wielokrotnie prezentowane i interpretowane przez rodzimych badaczy, m.in. przez Jadwigę B e d n a r s k ą8, oraz w wielu publikacjach, przez Janusza P e l c a9.
Z upływem czasu przedstawiona tendencja z ilustracji książkowych miała przenieść się
na wyobrażenia herbów umieszczanych w obrębie innych dzieł sztuki: w dekoracjach
architektonicznych, na pomnikach i na pomnikach nagrobnych. Na stworzonym przez
Giovanniego Battistę Gisleniego, zapewne ok. roku 1650, rysunku przedstawiającym koncepcję aranżacji tzw. Forum Wazów w Warszawie, na szczycie obelisku mającego upamiętniać króla Władysława IV projektant przewidział umieszczenie putta unoszącego wysoko
snopek — godło z herbu Wazów10. Podobną wymowę ma przedstawienie na żetonie koronacyjnym króla Jana Kazimierza, gdzie wyłaniająca się z obłoków ręka, trzymająca snopek
Wazów, symbolizować ma boskie pochodzenie władzy monarchów z tej dynastii11. Oba
przedstawienia, w których posłużono się wyjętym z tarczy herbowej snopkiem miały zatem pełnić funkcję gloryfikacji królewskiego rodu, zaś sam snopek, chociaż pozbawiony
kartusza, został przedstawiony dokładnie tak jak w herbie. Generalnie można stwierdzić,
że w początkowej fazie tego szczególnego zainteresowania barokowych twórców symboliką heraldyczną ich ingerencja w sam herb ograniczana jest do minimum, a zabiegi takie
jak na przykład zniekształcanie wyglądu poszczególnych jego elementów nie są w ogóle
brane pod uwagę. Dopiero lata po połowie XVII wieku przynoszą zmiany, w wyniku których np. godła są przeobrażane w sposób mocno wykraczający poza reguły heraldyczne.
Godła zostają przy tym nie tylko wyjęte z ram kartusza, ale figury takie jak zwierzęta, stwory mityczne i in. zaczynają „żyć własnym życiem”, przybierając pozy daleko odmienne od
tych, jakie nadano im w herbach. Animizacja poszczególnych symboli herbowych, i to nie
tylko tych należących do świata przyrody ożywionej, jest zresztą zjawiskiem powszechnym. Spotkać można nawet takie zabytki, gdzie sposób przedstawienia herbu lub godła
herbowego nie tylko łamie podstawowe zasady heraldyki, ale budzi też obawy o to, czy zachowane zostało dobre imię herbu lub posługującej się nim rodziny. Wyrwane z heraldycznego kontekstu poszczególne elementy herbu wykorzystywane są dla opowiedzenia
jakiejś historii lub anegdoty. Ta, często daleko posunięta, ingerencja w obręb herbu i swobodna interpretacja jego poszczególnych elementów, na którą pozwalają sobie twórcy de-

8

J. B e d n a r s k a, Z dziejów polskiej ilustracji panegirycznej pierwszej połowy XVII wieku, cz. 1: Katowice
1994, cz. 2: Katowice 2005.
9
Ostatnio: J. P e l c, Słowo i obraz na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002.
10
A. B a d a c h, Obeliski króla Władysława, „Kronika Zamkowa”, 1998, nr 1, s. 73 i nast.
11
J. P o k o r a, Wazowskie enigmata: wieńce Zygmunta i obeliski Władysława oraz kłódka Jana Kazimierza,
„Biuletyn Historii Sztuki” (dalej jako: BHS), LXV, 2003, nr 1, s. 33–34.
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koracji pogrzebowych lub projektanci pomników nagrobnych, ma na celu wywarcie jak
największego wrażenia na widzu i skłonienie go do określonej refleksji.
Wyobrazić sobie można, że niepoślednią rolę w procesie kształtowania programu dekoracji pomników odgrywała postawa samego fundatora i jego stosunek do herbu oraz
tradycji rodzinnej, zależny niewątpliwie od stopnia znajomości historii rodu i legend herbowych. Trudno natomiast jednoznacznie określić moment, w którym rodzi się moda na
tego rodzaju wyobrażenia.
Jeden z najwybitniejszych pracujących w Rzeczpospolitej barokowych architektów Tylman z Gameren, w 1672 r. sporządził serię projektów castrum doloris na, mający się odbyć
w warszawskiej kolegiacie św. Jana, pogrzeb Gryzeldy z Zamojskich Wiśniowieckiej, matki
króla12. We wszystkich projektach przewidział artysta umieszczenie na pierwszym planie
dużych, bogato obramionych kartuszy herbowych, a nadto — zawieszenie ponad trumną
figury Sławy z trąbą, ozdobioną wydatnym płomieniem z herbem Wiśniowieckich. Jedyną
różnicą, jaką można zaobserwować na poszczególnych rysunkach są zmiany w kształcie
kartusza; nie ma tu jednak mowy o jakiejkolwiek ingerencji w sam herb. Kilkanaście lat
później (począwszy od 1687 r.) ten sam Tylman weźmie czynny udział w powstawaniu dekoracji rzeźbiarskiej pałacu wojewody płockiego Jana Dobrogosta Krasińskiego w Warszawie. W zdobiącej tympanon frontowy scenie pojedynku rzekomego protoplasty rodu
Marka Waleriusza z Galem jednym z bohaterów uczyniono kruka, późniejszego Corvinusa
z herbu Krasińskich. Kruk, „wyjęty z ram” herbu Korwin (chociaż nota bene wyobrażony
prawie w identycznej pozie jak w herbie), szybuje nad rzymskim wojownikiem i, zgodnie
z rodzinną legendą, niezwykle aktywnie włącza się do walki z przeciwnikiem, atakując do
dziobem i szponami13.
Zanim odpowiednie koncepty plastyczne trafiły do programów dekoracji funeralnych,
nie mówiąc o samych nagrobkach, można je było odnaleźć na ilustracjach w drukach ulotnych wydawanych z okazji pogrzebów. Jednym z najbardziej interesujących przykładów
z drugiej połowy XVII wieku jest zapewne panegiryk pogrzebowy Jana Ogińskiego
z 1680 r., gdzie widzimy zmarłego wchodzącego do nieba przez „bramę”14. Jeżeli uważnie
przyjrzymy się owej bramie zauważymy, że tworzy ją powiększony Oginiec — figura z herbu Ogińskich, ozdobiona po bokach panopliami, symbolizującymi ziemskie zwycięstwa
i osiągnięcia marszałka bracławskiego (il. 2)15. Z kolei na ilustracji w panegiryku pogrzebowym Kazimierza Krzysztofa Kłokockiego, wydanym w Słucku w 1685 roku, zwinięta
chusta z herbu Nałęcz zmieniona została w tarczę zegara, przypominającą o nieuchronnym przemijaniu życia ludzkiego (il. 3)16.
Przejdźmy z kolei do prezentacji kilku najciekawszych programów ikonograficznych,
które odnaleźć można na naszych późnobarokowych pomnikach nagrobnych.
Niedługo po 1705 roku w kościele Reformatów w Węgrowie wzniesiono epitafium
wspomnianego już Jana Dobrogosta Krasińskiego (il. 4). Centralną część tego pomnika
zajmuje duży, owalny medalion ozdobiony bogatą dekoracją z pozłacanej blachy, będącą

12

J. A. C h r o ś c i c k i, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974, s. 167 oraz il. 164–
–166; Przeraźliwe echo, s. 150, nr III 20; Tylman z Gameren, s. 158, nr 64 (oprac. M. Topińska).
13
Szerzej: S. M o s s a k o w s k i, Tematyka dekoracji pałacu Krasińskich (1689–1699). Jej wzory literackie
i plastyczne. Udział fundatora, architekta i rzeźbiarza, [w:] idem, Orbis Polonus. Studia z historii sztuki
XVII–XVIII wieku, Warszawa 2002, s. 250–254.
14
Iter Gloriae a Porta Gentilitia usque ad Portas Mortis (…). A Perillustri ac Magnifico (...) Joanne de Kozielsk
Ogiński Mareschalco Braclaviensi (…), Wilno 1680 — zob. Przeraźliwe echo, s. 212, nr IV, 40.
15
J. L i š k e v i č i e n ë, XVI–XVIII amžiaus knygø grafika: herbai senuosiuose lietuvos spaudiniuose, Vilnius
1998, il. 226 i 231 podaje inne przykłady ilustracji z druków okolicznościowych (już nie pogrzebowych),
na których godło występujące w Ogińcu przybiera formę bramy.
16
M. K u c z w a r e w i c, Nałęcz abo Fascia Tromby śmiertelnej trwogę życiu (...) przy pogrzebie Kazimierza
Krzysztofa Kłokockiego (...) pokazana, Słuck 1685 — zob. J. P e l c, op. cit., s. 325; J. L i š k e v i č i e n ë, op. cit.,
s. 65 oraz il. 61.
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dziełem złotnika Andreasa Mackensena Mł.17 Pośród licznie wyobrażonych tutaj symboli
rozpoznajemy m.in. przykłady broni starożytnej — owalne tarcze i hełm z pióropuszem,
a ponadto rózgi liktorskie, globusy nieba i ziemi oraz puste cokoły z wypisanymi imionami
starożytnych wodzów: „DARIUS” i „ALEKSANDER”; widoczny jest również uskrzydlony geniusz z trąbą, płonące pochodnie, gałąź wawrzynu i dwoje płaczących dzieci. Obok jednej
z tarcz siedzi małe putto, które kończy coś zapisywać na jej powierzchni. Na lewym skraju
kompozycji dostrzegamy szkielet uzbrojony w łuk; śmierć mierzy strzałami do kruka —
Korwinusa z herbu Krasińskich, który przysiadł nieco wyżej, na znaku batalionowym legionów rzymskich. Na medalionie zostały zatem zestawione — z jednej strony symbole
śmierci, z drugiej wiecznej sławy i nieśmiertelności. Śmierć z łukiem i czaszka mówią
o przemijaniu, przed którym nie chroni nawet najlepszy oręż18, a dwaj płaczący malcy dają
wyraz smutku, jaki zapanował po odejściu Krasińskiego. Licznie zgromadzone panoplia i laury przypominają czyny wojenne Jana Dobrogosta, zaś puste cokoły z wypisanymi imionami antycznych strategów przypominają, że nawet najwybitniejsze i najbardziej
mężne jednostki podlegają prawom śmierci i nieuchronności losu. A zatem pomimo przywołania sukcesów militarnych Krasińskiego i zwycięstw dowódców starożytnych prawdziwym triumfatorem na medalionie jest śmierć–łucznik. Herbowy kruk, który, jak
powiedziano wcześniej, w płaskorzeźbie w tympanonie warszawskiego pałacu Krasińskich dzielił z Markiem Waleriuszem chwalebne zwycięstwo nad Galem, na nagrobku wojewody za chwilę sam zostanie ugodzony śmiercionośną strzałą.
Nie mniej interesujący koncept, który wykorzystuje godło z herbu zmarłego przedstawiony został w kaplicy grobowej biskupa Aleksandra Antoniego Fredry (zm. 1734) w katedrze w Przemyślu. W dekoracyjnym epitafium widzimy tutaj jednorożca, fantastyczne
zwierzę z herbu Bończa, który zginając jedną nogę, przyklęka przed stojącym Chronosem–Czasem, wyobrażonym w tradycyjny sposób, tzn. jako półnagi starzec z długą brodą,
z kosą w dłoni (il. 5). Ten pokłon oddawany zwiastunowi śmierci przypomina o odejściu
biskupa, który musiał poddać się mocy boga czasu19. Jeżeli uświadomimy sobie, że wśród
społeczności szlacheckiej herb uważany był za cenny klejnot, za coś niezwykle wartościowego, to wyobrażenie na epitafium biskupa Fredry nabiera charakteru nieomal „profanacji” herbu. Herbowy jednorożec zostaje przecież upokorzony i całkowicie zdany na łaskę,
a raczej niełaskę Chronosa. O tym jednak, że panowanie śmierci nie jest wieczne przekonuje nas druga część epitafium, zawieszona na przeciwległej ścianie kaplicy, gdzie widzimy obelisk symbolizujący nieśmiertelność i sławę z trąbą głoszącą chwałę czynów
zmarłego biskupa.
Z taką „profanacją” herbu nie spotkamy się natomiast w dwóch innych znanych nagrobkach osiemnastowiecznych, w których zwierzęta herbowe również wyjęte zostały z ram
kartuszy. W pomniku upamiętniającym kilka pokoleń rodziny Branickich, wystawionym
w kościele Jezuitów p.w. św. Piotra i Pawła w Krakowie, dwa pełnoplastyczne herbowe gryfy dźwigają na grzbietach trumnę, usytuowaną w centrum monumentu (il. 6).
W nagrobku biskupa krakowskiego kardynała Jana Aleksandra Lipskiego (ukończonego
w 1746 r.) w katedrze na Wawelu sarkofag spoczął z kolei na, zestawionych parami, leżących barankach i jednorożcach, a więc zwierzętach z herbów: Bończa, matki Lipskiego
— Barbary z Miaskowskich oraz Junosza, babki biskupa — Anny z Bojanowskich (il. 7). Ale
przypuszczać można, że figury te pełnią równocześnie inną jeszcze rolę. Podczas bowiem
17

O tablicy tej pisali m.in.: J. S a m e k, Porta angusta i nagrobki portalowe w Polsce (zapoznana symbolika
wejścia w sztuce), „Folia Historiae Artium”, XVI, 1980, s. 142; M. K a r p o w i c z, Barok w Polsce, Warszawa
1988, s. 309; A. B a d a c h, Rzeźba gdańska czasów nowożytnych na ziemiach Rzeczypospolitej, [w:] Gdańsk
dla Rzeczypospolitej. W służbie króla i Kościoła, Katalog wystawy, Warszawa 2004, s. 71–73.
18
J. H a l l, Leksykon symboli sztuki Wschodu i Zachodu, tłum. J. Zaus i B. Baran, Kraków 1997, s. 94.
19
J. S i t o, Barokizacja wystroju katedry przemyskiej za rządów biskupa Aleksandra Antoniego Fredry, Przemyśl 1992, s. 24–25; idem, Thomas Hutter (1696–1745). Rzeźbiarz późnego baroku, Warszawa–Przemyśl
2001, s. 89.
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gdy na pierwszym planie pomnika Lipskiego umieszczone zostały kobiece personifikacje:
Roztropności (ze zwierciadłem) i Sprawiedliwości (z mieczem i wagą), to opisane figury
zwierząt najwyraźniej mają uzupełniać ich wymowę i przywoływać kolejne cnoty zmarłego; jednorożec jest tradycyjnym symbolem czystości, ale również mądrości, odwagi i szlachetności, natomiast baranek oznaczać może niewinność i wielką dobroć20. Powiedzmy
w tym miejscu również, że niekiedy wyobrażenie herbu zmarłego umieszczano poza nagrobkiem, gdzie pełniło jednak taką samą funkcję, jak w obrębie pomnika. Dobrą tego ilustrację znajdujemy raz jeszcze pośród elementów wyposażenia wawelskiej kaplicy
Lipskich. Herb Grabie, który na nagrobku kardynała Jana Aleksandra umieszczono na wyjątkowo eksponowanym miejscu, bo na przedniej ścianie monumentu, został powtórzony
jeszcze raz na ozdobnej, metalowej bramce oddzielającej kaplicę od nawy katedry, a fundowanej równocześnie z nagrobkiem21. Dostrzegamy tutaj sylwetki orłów, które w dziobach trzymają grabie (il. 8). Kiedy patrzymy na to przedstawienie od razu przypomina się
fragment z wierszowanego Pocztu herbów... pióra Wacława Potockiego, wydanego
w 1696 roku, którego autor mając zapewne na myśli zasługi Andrzeja Lipskiego (1572–
–1631) — pierwszego przedstawiciela rodu zasiadającego na biskupstwie krakowskim, napisał, że Grabie Lipskich po to są w kościele, „(...) aby złe od zboża pooddzielać ziele”22.
Również w przedstawieniu na rokokowej bramce grabie zostają użyte zgodnie ze swoim
pierwotnym przeznaczeniem — tym razem służą one jako narzędzie orłom, symbolizującym Rzeczpospolitą.
Bardzo wymowny jest sposób przedstawienia herbu na pomniku Marii Karoliny z Sobieskich de Bouillon (1746), wystawionym w kościele sióstr Sakramentek na Nowym Mieście
w Warszawie. Na przedniej ścianie sarkofagu wyobrażona tutaj została tarcza, a zatem godło z herbu Sobieskich Janina (il. 9). Poziome ułożenie (przewrócenie się) tarczy symbolizuje śmierć, a wyraźne pęknięcie na jej powierzchni — wygaśnięcie rodu królewskiego,
które nastąpiło wraz z odejściem Karoliny23. Dwie rozdzielone części tarczy spina jednak
— widniejąca w jej centrum — ozdobna klamra. Zdaniem Marianny B a n a c k i e j, przeprowadzającej w swoim czasie analizę pomnika, owo „spięcie” jest znakiem, iż sława czynów,
jakie były udziałem Sobieskich, nigdy nie przeminie24. Klamra gwarantować ma ponadto,
że pamięć o dokonaniach tego rodu przetrwa w pamięci rodaków. Dodajmy, że motyw tarczy herbowej pojawił się m.in. w kazaniu wygłoszonym na pogrzebie Karoliny de Bouillon
przez księdza Jana Leguckiego, który użył określenia, iż zmarła, w godzinie śmierci „(...)
tarczę wraz ze swoją duszą złożyła”25.
Analizując najciekawsze przykłady przedstawiania herbów w polskich osiemnastowiecznych pomnikach nagrobnych nie można nie powiedzieć o okazałym monumencie biskupa
Kajetana Ignacego Sołtyka w kaplicy Świętokrzyskiej katedry wawelskiej, z 1791 r. (il. 10).
Jak wykazała Joanna D a r a n o w s k a – Ł u k a s z e w s k a kompozycja nagrobka w znacznej mierze powtarza układ monumentu kardynała Lorenzo Imperiali, dłuta Domenico Gui-

20

Szerzej zob. np. D. F o r s t n e r, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990 s. 257–262 oraz 265–267; W. R o e s k e, Fenomen jednorożca w Polsce, Kraków 1997,
zwłaszcza s. 17 i nast. oraz s. 77 i nast. Zarówno baranek, jak i jednorożec były uważane również za symbole
Chrystusa. Por. T. C h r z a n o w s k i, Plastyka nagrobna w Polsce (od manieryzmu do modernizmu), „Ziemia”,
1978, s. 144; idem, Śmierć w dawnej sztuce polskiej, [w:] idem, Wędrówki po Sarmacji europejskiej. Eseje
o sztuce i kulturze staropolskiej, Kraków 1988, s. 300.
21
M. R o ż e k, Wawel i Skałka. Panteony polskie, Wrocław–Warszawa–Kraków 1995, s. 190.
22
W. P o t o c k i, Poczet herbów szlachty Korony Polskiey y Wielkiego Xięstwa Litewskiego (...), Kraków 1696,
s. 123.
23
I. M. W a l i c k a, Kościół i klasztor Sakramentek w Warszawie. Pomnik zwycięstwa pod Wiedniem, Warszawa 1988, s. 78–79; P. M r o z o w s k i, op. cit., s. 82.
24
M. B a n a c k a, Andrzej Stanisław Załuski — inicjator i promotor budowy nagrobków królewskich, BHS,
LIV, 1992, nr 2, s. 38 i nast.
25
Ibidem, s. 38.
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diego, z kościoła S. Agostino w Rzymie (monument ukończono w 1678 r.)26. W tamtym,
analogicznie jak później w pomniku biskupa krakowskiego, w centrum kompozycji umieszczony został sarkofag. Spod unoszonego przez Sławę wieka sarkofagu zrywa się do lotu
orzeł, symbol duszy, która nie podlega śmierci i — wolna — unosi się właśnie do nieba.
Z wyzwolenia się orła wyraźnie niezadowolone są postacie Chronosa i śmierci z kosą,
umieszczone po bokach trumny. Podobną scenę obserwujemy w pomniku Sołtyka: Fama
unosi ciężkie wieko trumny, w czym próbuje jej wyraźnie przeszkodzić Chronos, ciągnący
to wieko do dołu. Ale pomimo jego zabiegów, z trumny — znowu identycznie jak w siedemnastowiecznym pierwowzorze — uwalnia się orzeł. Sam zabieg odwołania się projektodawców obu pomników do tej samej symboliki nie jest niczym szczególnym. Orły
pełniły istotną funkcję już podczas antycznych pochówków cesarzy rzymskich, gdzie żywe
ptaki wypuszczano na wolność w momencie kremacji zwłok władcy, wierząc, że na własnych skrzydłach zaniosą one jego duszę w zaświaty27. Wyobrażenia ulatujących orłów trafiały z kolei na cesarskie pomniki czego przykładem jest m.in. relief poświęcony Markowi
Antoninowi Piusowi i Faustynie z lat 160–161 n. e. (Muzea Watykańskie). Jednak tym co
w sposób istotny odróżnia pomnik z Wawelu zarówno od barokowego grobowca kardynała Imperiali, jak i od zabytków antycznych, jest fakt, że nie występuje tutaj „zwykły” ptak,
ale orzeł heraldyczny widniejący w herbie Sołtyków: na szyi ma koronę, natomiast zza jego
grzbietu wyłania się zbrojne ramię z mieczem. Wydostanie się orła z uwięzienia ma tutaj
zatem podwójną wymowę. Symbolizuje duszę biskupa zmierzającą do wieczności, a zarazem jest oznaką zwycięstwa i nieśmiertelności idei głoszonych przez Sołtyka28. Dla pełności interpretacji trzeba w tym miejscu powiedzieć kilka słów również o wyglądzie samego
sarkofagu, którego przednia ścianka ozdobiona została reliefową sceną wywiezienia biskupa przez Rosjan do Kaługi, tak, że sarkofag stał się nie tyle obrazem dosłownego grobu,
ile miejsca, w którym chciano na zawsze pogrzebać poglądy i dokonania biskupa. Pomimo
iż nieprzyjaciołom udało się pokonać Sołtyka (po kilku latach spędzonych w niewoli wrócił on do kraju z objawami zaburzeń umysłowych), jego postawa życiowa stała się wzorcem do naśladowania dla przyszłych pokoleń. Martylologiczno–niepodległościowy
program monumentu Sołtyka i szczególna wymowa figury herbowego orła sprawiły, że
pomnik interpretowany jest jako wyprzedzający swoją epokę i niosący romantyczne już
prawie treści29.
W warszawskim pomniku prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (wystawionym
w kościele Św. Krzyża w 1722 r.) strukturę wieńczy duży kartusz z herbem Junosza
(il. 11)30. Na takie wyeksponowanie tego elementu główny wpływ miała, jak można sądzić,
nie tylko chęć uhonorowania samego znaku rodowego, ale także fakt, że wyobraża on białego baranka. Herb, jakim pieczętował się Radziejowski, nabiera zupełnie nowej symboliki, gdy pamiętamy, że właśnie taki baranek jest symbolem Chrystusa i przypomnieniem
o obietnicy zmartwychwstania i zbawienia31. Wymowę tego elementu wzmacnia, umieszczona bezpośrednio ponad herbem, duża, otwarta muszla, już w antycznych realizacjach

26

J. D a r a n o w s k a – Ł u k a s z e w s k a, Kto jest autorem nagrobka biskupa Kajetana Sołtyka w katedrze na
Wawelu?, „Studia Waweliana”, t. I, 1992, s. 90 i nast.; M. R o ż e k, op. cit., s. 193.
27
H. D a r e m b e r g, E. S a g l i o, Dictionnaire des Antiquites Grecques et Romaines, t. I, Paris 1877, t. I, s. 325
(hasło Apotheosis); J. A. C h r o ś c i c k i, op. cit., s. 23.
28
J. D a r a n o w s k a – Ł u k a s z e w s k a, op. cit., s. 94 interpretuje ten wizerunek orła jako przedstawienie
„ptaka–mściciela”.
29
T. C h r z a n o w s k i, Śmierć w dawnej sztuce, s. 301–302; por. P. M r o z o w s k i, op. cit., s. 84.
30
Na temat pomnika Radziejowskiego zob. np. M. K a r p o w i c z, Wartości artystyczne kościoła Św. Krzyża,
[w:] Księga pamiątkowa. Kościół Świętego Krzyża w Warszawie w trzechsetną rocznicę konsekracji 1696–
–1996, Warszawa 1996, s. 143–147 — tamże wcześniejsza literatura.
31
O symbolice Baranka pisze m.in. M. L u r k e r, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. R o m a n i u k,
Poznań 1989, s. 23.
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sepulkralnych przywoływana jako symbol życia wiecznego32. Warto zastanowić się, czy na
podobne znaczenie herbu nie chciano wskazać również w pomnikach innych osób pieczętujących się Junoszą, np. biskupów: Klemensa Felicjana Szaniawskiego (z lat 1722–
–1725) (il. 12) i Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego (1758–1766) na Wawelu33 (il. 13)
oraz członków rodziny Załuskich w nawie głównej kolegiaty w Pułtusku — wszędzie tam
okazałe kartusze z barankami umieszczone zostały wysoko, na szczególnie eksponowanych miejscach. Do postawienia takiej hipotezy, np. w odniesieniu do pomników pułtuskich, upoważnia nas fakt, iż aluzje do Baranka — herbowego, a zarazem tego, który
„zstąpił z nieba” odnaleźć możemy w tekstach inskrypcji nagrobnych (np. na epitafium biskupa płockiego Ludwika Bartłomieja Załuskiego)34. O tym wreszcie, że zaproponowana
tu interpretacja nie jest całkowicie bezzasadna, przekonuje kolejny już fragment z Pocztu
herbów... Wacława Potockiego, gdzie autor wyraził nadzieję, że wszyscy ci, którzy pieczętują się Junoszą zmartwychwstaną za przyczyną widniejącego w tym herbie Baranka35.
Herb Junosza widzimy zresztą nie tylko na wawelskim portalu–pomniku Andrzeja Stanisława Załuskiego. Pełnoplastyczna figura Baranka zwieńczyła też kopułę jego kaplicy grobowej, dostawionej do katedry od południa, ukończonej w 1761 roku36 (il. 14). Za tym, że
baranek jest godłem z herbu biskupa krakowskiego jednoznacznie przemawia pastorał
złożony obok figury zwierzęcia. Ale jednocześnie Baranek, leżący na zamkniętej i opatrzonej pieczęciami księdze, jest obrazem Baranka Apokaliptycznego, symbolizującego Chrystusa Zmartwychwstałego, zwycięzcę śmierci. Rzeźba wieńcząca hełm kaplicy otrzymała
zatem podwójną rolę — gloryfikacji rodu Załuskich i przypominania prawdy, że śmierć zostanie ostatecznie pokonana.
Szczupłość tego artykułu nie pozwoli na omówienie wszystkich środków, do jakich odwoływali się twórcy pomników nagrobnych, chcąc zawiadomić o śmierci osoby, która
posługiwała się herbem. Warto zatem może wspomnieć jeszcze tylko o pomniku Eleonory z Rzewuskich Krasickiej (zm. w 1739) w prezbiterium kościoła Dominikanów w Lublinie37, gdzie herby (Krzywda, Rogala, Pilawa, Bończa i Pogoń) rozmieszczone zostały na tle
lub w sąsiedztwie wymodelowanego w stiuku całunu–draperii, w sztuce sepulkralnej
symbolizującej granicę między życiem a śmiercią38, oraz o epitafium kasztelana poznańskiego Rafała Bnińskiego w Psarskich, z ok. 1784 r., w którym wielce ozdobny kartusz

32

H. J a c o b, Idealism and Realism. A Study of Sepulchral Symbolism, Leiden 1954, il. 1; E. P a n o f s k y, Tomb
Sculpture. Its Changing Aspects from Ancient Egypt to Bernini, London 1964, il. 99; B. F i l a r s k a, Początki
sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986, s. 162–163 oraz il. 173 i 174.
33
Por. A. B a d a c h, Ikonografia osiemnastowiecznych pomników w katedrze wawelskiej — próba podsumowania, [w:] Katedra krakowska w czasach nowożytnych (XVI–XVIII w.). Materiały z sesji SHS w Krakowie,
Kraków 1999, s. 117. Za taką interpretacją wyobrażenia baranka w przypadku pomnika Andrzeja Stanisława Załuskiego przemawia też fakt, że w kazaniu wygłoszonym po śmierci duchownego mówiono, iż dla baranka z herbu Junosza przygotowano już „tron w niebie” — T. A. M a ł y s z k o, Kazanie pogrzebowe po pracach
J. O. Junoszy Spoczynku na Tronie Chwały Wieczney Życzące (...) za Duszę ś. p. (...) JMci Andrzeja Stanisława
Kostki Załuskiego (...), Przemyśl 1759, s. 2.
34
Wydaje się, iż poza symboliką samej figury baranka wymowne jest tutaj także umiejscowienie herbów, zamykających od góry całą strukturę pomnika. T. J a k i m o w i c z, „Laus Bellica” i „Decus Fidei”. Kilka uwag o pomnikach hetmana Tarnowskiego i książąt Ostrogskich w katedrze w Tarnowie, [w:] Podług nieba i zwyczaju
polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa
1988, s. 115 na przykładzie pomników renesansowych dowodzi, że wieńczące je figury, np. Chrystusa Zmartwychwstałego, miały głosić, że ostateczny cel człowieka jest zawsze taki sam, niezależnie od tego, jak rożne
doń wiodły drogi.
35
W. P o t o c k i, op. cit., s. 102.
36
O wymowie tej figury zob. P. K r a s n y, Figura Baranka na kopule kaplicy Załuskich i jej symbolika
„w dwojakim nawet sensie”, [w:] Katedra krakowska w czasach nowożytnych, s. 121 i nast.
37
M. A. R[onikierowa], Ilustrowany przewodnik po Lublinie, Warszawa 1901, s. 70.
38
H. J a c o b, op. cit., s. 31; J. B i a ł o s t o c k i, Drzwi śmierci. Antyczny symbol grobowy i jego tradycja, [w:]
idem, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982, t. I, s. 169.
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z herbem złożony został do symbolicznej niszy grobowej39. Zdarzało się również, że obok
herbu znaczącą rolę w kompozycji i w wymowie barokowego nagrobka odgrywać mogły
inne elementy występujące w heraldyce. I tak np. w epitafium Jerzego Ignacego Lubomirskiego (zm. 1753) w kościele popijarskim w Rzeszowie, wszystkie elementy, tzn. zarówno
profilowany sarkofag, figury symboliczne, kartusz, jak i okrągły medalion z popiersiem
zmarłego umieszczone zostały na tle rozpostartego na ścianie płaszcza — paludamentu, zwieńczonego mitrą książęcą. Uformowany ze stiuku paludament, przypominać ma
o książęcym tytule, jaki nosił zmarły. Bardzo podobne, podbite gronostajami płaszcze stanowią także główne elementy, wykonanych z blachy miedzianej, wyjątkowo dekoracyjnych epitafiów dwóch arcybiskupów gnieźnieńskich: Michała Stefana Radziejowskiego
(zm. 1725) i Stanisława Szembeka (zm. 1721) w katedrze w Gnieźnie (il. 15)40. Wydaje się
ponadto, że to właśnie te zabytki zainspirowały wiele lat później twórcę jeszcze jednego pomnika ufundowanego do tej samej świątyni, epitafium Maksymiliana Skrzetuskiego (zm. 1791), w którym okazały płaszcz heraldyczny został po prostu namalowany na
ścianie41.
Wyobrażenia herbów odgrywały czołową rolę również w dekoracjach wystawianych
z okazji wszystkich ważniejszych uroczystości rodzinnych szlachty, w szczególności ślubów i pogrzebów. Zachowane ilustracje i opisy pozwalają przypuszczać, że herby zmarłego oraz osób z nim spokrewnionych — zgromadzone w wyjątkowo dużej liczbie —
eksponowano na pogrzebach i egzekwiach m.in.: Anny z Potockich Miniszchowej (Przemyśl, 1758), Michała Serwacego Wiśniowieckiego (Krzemieniec, 1745), serca Teodora
Lubomirskiego (Warszawa, 1745), żeby wspomnieć tylko pogrzeby odbyte w XVIII stuleciu42. Chcąc jak najlepiej zaprezentować herb i przy tych okazjach odwoływano się do bardzo różnych „konceptów”. Na ilustracji przekazującej wygląd dekoracji pogrzebowej
Marianny z Mycielskich Przyjemskiej (zm. 1701 r.), zrealizowanej w kościele Bernardynów
w Kole, dostrzec można m.in. odwróconą podkowę, tj. godło z herbu zmarłej Dołęga, na
obwodzie której, znanym już nam sposobem, niczym na tarczy zegara wypisane zostały godziny (il. 16)43.
Niezwykle interesującą oprawę artystyczną zyskał pochówek Teresy Antoniny Łąckiej
w kościele Jezuitów w Poznaniu w roku 170044. Łuk triumfalny, stanowiący główny element tej dekoracji, pokryty został szeregiem alegorycznych przedstawień obrazujących
triumf śmierci. I tak np. w scenie widniejącej z lewej strony łuku dostrzegamy jak śmierć,
mająca postać szkieletu, siekierą zamierza się na pień — godło z herbu Nieczuja. Głównym
elementem emblematu po przeciwnej stronie jest natomiast herb Korab, na którego pokładzie dosłownie „panoszy” się śmierć–kościotrup (il. 17). Na pogrzebie Pawła Karola
Sanguszki w kościele Kapucynów w Lublinie w 1751 r., trumna z ciałem księcia złożona była na czterech drewnianych figurach łabędzi (ptaków z herbu Dunin), a w czasie
pochówku Jana Klemensa Branickiego, chowanego w krakowskim kościele Jezuitów
w 1777 roku, trumna spoczęła na rzeźbach wyobrażających herbowe gryfy Branickich45.
W wielu z dekoracji sprawionych na egzekwie przedstawicieli rodu Radziwiłłów znalazły się wyobrażenia lecących orłów, nie tylko sięgające genezą pogrzebów rzymskich, ale
jednocześnie mające odniesienia we współczesnej heraldyce. Przedstawienia tych królew39

KZSP, t. V: Województwo poznańskie, z. 23: Powiat szamotulski, s. 21 oraz il. 125.
Te wykonane z blachy miedzianej, bogato zdobione epitafia, były dziełem złotnika warszawskiego Marcina
Sokołowskiego. Zob. J. K o r y t k o w s k i, Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821. Według źródeł archiwalnych opracował..., Poznań 1888–1892, t. IV, s. 365; KZSP,
t. V: Województwo poznańskie, z. 3: Gniezno, s. 26; Z. Ś w i e c h o w s k i, L. K r z y ż a n o w s k i, Nagrobki i epitafia, [w:] Katedra gnieźnieńska, pod red. A. Ś w i e c h o w s k i e j, Poznań–Warszawa–Lublin 1970, s. 265–266.
41
KZSP, t. V, z. 3, s. 33; Z. Ś w i e c h o w s k i, L. K r z y ż a n o w s k i, op. cit., s. 272–273.
42
Zob. m.in. J. C h r o ś c i c k i, op. cit., il. 132 i 141.
43
Przeraźliwe echo, s. 154, nr III 24.
44
Ibidem, s. 152, nr III 23.
45
J. A. C h r o ś c i c k i, op. cit., il. 98 oraz 117–118; Przeraźliwe echo, s. 164, nr III 34.
40
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skich ptaków towarzyszyły zatem m.in. trumnom: Krzysztofa II Radziwiłła w kościele kalwińskim w Birżach w 1641, Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła pochowanego w 1681 roku
i Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, na egzekwiach w kolegiacie w Nieświeżu
w roku 174746.
Odwoływanie się do herbu w godzinie śmierci jego właściciela nie ograniczało się tylko
do zamieszczania jego malowanych lub rzeźbionych wizerunków na portretach, chorągwiach, pomnikach nagrobnych i różnego rodzaju dekoracjach tymczasowych, ale herb
„żył” z niemniejszym powodzeniem także w obszarze literatury i słowa pisanego. Herbom
poświęcano fragmenty kazań i żałobnych panegiryków, a nawet osobne, najczęściej wierszowane, utwory. Każdy element herbu był w nich poddawany dokładnej analizie, w której po raz kolejny przypominano o jego genezie, symbolice i — przede wszystkim —
o zasługach osób, które się nim pieczętowały. Wszystkie te zabiegi miały na celu, co oczywiste, podkreślenie zasług nieboszczyka względnie całego rodu. Koncepty te najczęściej
konstruowano tak, aby wprost nawiązywały do śmierci osoby. I tak np. w mowie ku czci
Marianny z Czarnkowskich Krasińskiej (zm. 1746) powiedziano, że w chwili jej odejścia
„smutny Korwin” (z herbu Krasińskich) „kleynotu pozbył się z pierścienia”, natomiast
chusta — godło z herbu Nałęcz (Czarnkowskich), teraz może jedynie służyć do otarcia
łez z oczu pogrążonych w żalu krewnych47. Po śmierci prymasa Adama Komorowskiego
(zm. 1759) pisano, że chociaż w jego herbie (Korczak), widnieją „trzy rzeki”, to więcej takich rzek powstało z łez wylanych po odejściu arcybiskupa48. Na pogrzebie Eleonory
z Rzewuskich Krasickiej (zm. 1739) podkreślano z kolei, że jej śmierć wyrządziła bliskim
„krzywdę”, co stanowiło oczywistą aluzję do herbu Rzewuskich — Krzywda49. Aż w kilku
kazaniach, jakie wygłoszono po śmierci wojewody lubelskiego Jana Tarły (zm. 1750) mowa jest o tym, że odszedł on z tego świata „ścięty toporem”, widniejącym w jego własnym
herbie (Topór)50. Zwiastuna śmierci dopatrywano się także w odwróconym mieczu, który
figuruje w herbie Nowina, jakim pieczętowała się Krystyna Łochocka (zm. 1730)51.
Niekiedy jednak wizerunek herbu przywoływany był w trakcie uroczystości funeralnych po to, aby podkreślić, że osoba zmarła przebywa już w wieczności. I tak na przykład
zbrojna noga, widniejąca w klejnocie herbu Prus III, wojewody rawskiego Stanisława Wincentego Jabłonowskiego (zm. 1755), miała być — zdaniem kaznodziei, który głosił kazanie
pogrzebowe — dowodem, że każdy członek tego rodu już za życia przebywa „jedną nogą
w niebie”52. Na epitafium Mikołaja Swinarskiego (z lat 90. XVIII w.) w kościele w Miejskiej

46
J. A. C h r o ś c i c k i, O antykizujących pogrzebach Radziwiłłów, „Miscellanea Historico–Archivistica”, t. III,
1989: Radziwiłłowie XVI–XVIII wieku: w kręgu polityki i kultury, s. 251 i nast.; idem, Pompa Funebris, s. 187
oraz il. 49.
47
W. K ł o s o w i c z, Nałęcz Czarnkowskich chwałę domu, wielkość imienia, starożytność familii zasługami,
honorami, wiekami wsławionej (...) zawierający. Na pogrzebie Maryi z Czarnkowskich Krasińskiej (...) prezentowany, Warszawa 1754, s. 2. Również F. P e r k o w s k i, Cyrkuł Nałęcza sferę światłą Ruinie niepodległego
wyrażający. Na exekwiach (...) Maryi z Czarnkowskich Krasińskiej (...), Warszawa 1746, s. 29 mówił o klejnocie, który „z rodowego wypadł pierścienia”.
48
S. W y s o c k i, Kazanie w dzień Pierwszy Solennego Pogrzebu (...) Adama (...) Komorowskiego (...) w Kollegiacie Łowickiej (...), Warszawa 1759, s. 2.
49
B. A w e d y k, Donatywa (...) nie z krzywdą herbowey Rzewuskich krzywdy od Boga samego mile akceptowana, śmierć (...) Pani Eleonory z Rzewuskich Krasickiej kasztelanowy chełmskiej na solennym pogrzebie
w kościele (...) Dominikanów Lubelskich (...) kazaniem demonstrowana (...), Lublin 1739.
50
Zob. S. R. J e z i e r s k i, Życie Pańskie Nieoszacowaną Pańską Śmiercią (...) Jana (...) Tarła (...) zakończone.
Na Solennym zaś Pogrzebie w Roku 1750 w Opolu (...) Ogłoszone (...), Lwów 1753, s. 13; W. A. Z a b i e l s k i,
Pomiar wysokości zasług (...) co w żyjącym Religia, Oyczyzna, Familia y Skoligacone Domy miała, z tego, co
w umarłym straciły. W drugi dzień Pogrzebu (...) Jana Tarła (...), Lublin 1750, s. 37.
51
[S. S t a n i e w s k i], Nowina żałosna po śmierci Nowinianki (...) Chrystyny z Czernych Łochockiej (...), Kraków 1730, s. 2.
52
P. B r z e z i ń s k i, Drzewo wspaniałości Pańskiey Wysokością urodzenia, obszernością cnót y Imienia, po
Niebie y Ziemi Rozkrzewione. Od śmiertelnego lubo podgryzione robaka (...) w niezwiędłej sławie kwitnące
w osobie (...) Stanisława Wincenta Prus Jabłonowskiego, Jasna Góra 1755, s. 2.
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Górce umieszczono zawołanie: „Kwitniey w Rayskich ogrodach Swinarskich Porayu”53;
w jednym z kazań poświęconych wspomnianej przed chwilą Mariannie Krasińskiej wyrażona została natomiast nadzieja, że uniesie ją do nieba orzeł z herbu Radziwiłłów, z którymi zmarła była spokrewniona54. Wizerunki i treści herbów miały wreszcie zaświadczać
o cnotach i zasługach nieboszczyka, jak np. w mowie upamiętniającej wojewodę krakowskiego Jerzego Dominika Lubomirskiego (zm. 1727), gdzie kilkukrotnie powiedziano,
że jego herb — Szreniawa — to bystra i mądra rzeka, która „nieraz ojczyznę posiliła”, nie wylewając się przy tym nigdy z „brzegów sprawiedliwości”55. Popularność i popyt na tego rodzaju alegoryczne wykładnie symboliki herbów sprawiły, że na stałe zagościły one
w kompozycjach pomników nagrobnych.
Na zakończenie spróbujmy zadać pytanie o przyczynę tak intensywnego rozwoju wyobraźni heraldycznej w końcu XVII i w XVIII wieku. Interesującą nas epokę — okres dojrzałego i późnego baroku, słusznie nazywano czasem „kultu konceptu”56, przy czym koncept
rozumiany był jako wyszukany pomysł, rządzący konstrukcją całości lub części utworu,
zrealizowany w postaci zaskakujących i kunsztownych sposobów rozumowania, obrazowania i wysłowienia, takich jak np. antyteza, paradoks, gra słów57 — aby odwołać się do definicji z zakresu teorii literatury. Znawcy zagadnienia podkreślają, że podstawową cechą
konceptu, co mieliśmy okazję zaobserwować również w programach niektórych z omawianych tu pomników, jest połączenie w nim elementów przeciwstawnych, ekstremów,
rzeczy sprzecznych czy odległych58, mające na celu zaskoczenie odbiorcy dzieła i skłonienie go do określonej refleksji. Ulubioną zaś domeną konceptu, szczególnie w czasach saskich, stała się właśnie heraldyka.
W zakresie sztuki sepulkralnej to właśnie przełom stuleci XVII i XVIII miał się okazać
okresem, który przyniósł największe zmiany tak w ikonografii pomników nagrobnych
wznoszonych na ziemiach polskich, jak w programach dekoracji pogrzebowych. I tak, np.
w okresie przed 1700 rokiem nie odnajdziemy w naszej sztuce sepulkralnej (nie licząc nie
zrealizowanego pomnika Pawła Jana Sapiehy, projektu Tylmana z Gameren) postaci Chronosa–Czasu. Pojawia się ona dopiero w nagrobkach z początku XVIII wieku, m.in. Jana
Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie i Rafała Leszczyńskiego w Lesznie. Postacie Sław
z trąbami, które w drugiej połowie XVI wieku widzimy np. w pomniku Tarnowskich
w Tarnowie, w siedemnastym stuleciu „chowają się” niemal całkowicie i pojawiają się tylko w dekoracjach okolicznościowych — np. tych budowanych z okazji pogrzebów, by
prawdziwie triumfalnie powrócić na pomniki nagrobne w pierwszych latach XVIII wieku. I w tym przypadku jednymi z pierwszych monumentów z takimi figurami są pomniki
braci Leszczyńskich. Z podobną, do pewnego stopnia, sytuacją spotykamy się też w przypadku figur personifikujących cnoty zmarłego. Te bardzo popularne elementy dekoracji
funeralnych w XVI i XVII wieku, w tym samym okresie na pomnikach pojawiają się raczej
sporadycznie i dopiero lata około 1700 roku są czasem wyraźnego wzrostu ich popularności oraz zadomowienia się w rodzimych realizacjach sepulkralnych okazałych, często wolnostojących figur wyobrażających cnoty. W latach 90. XVII wieku takie właśnie rzeźby
ozdobiły pomniki: Jakuba Sobieskiego i Stanisława Daniłowicza w kolegiacie w Żółkwi
oraz biskupa Andrzeja Trzebickiego u Jezuitów w Krakowie (1696); za swego rodzaju kul-

53

Zob. KZSP, t. V: Województwo poznańskie, z. 21: Powiat rawicki, s. 17 oraz il. 122.
F. P e r k o w s k i, op. cit., s. 30.
55
Zob. L. M i s k e, Ogłos (!) żałobny (...) to iest Relacya o śmierci (...) Jerzego Dominika Lubomirskiego, Warszawa [1728], s. 9 i 35.
56
T. M a ń k o w s k i, Genealogia sarmatyzmu, Warszawa 1946, s. 127 i nast. O wzroście popularności „konceptów” w omawianym okresie pisał także J. S a m e k, „Koncepty” w sztuce baroku, BHS, XLII, 1980, nr 3–4,
s. 413–426, s. 421 i nast.
57
Za: Podręczny słownik terminów literackich, pod red. J. S ł a w i ń s k i e g o, Warszawa 1999, s. 146.
58
Zob. D. G o s t y ń s k a, Retoryka iluzji. Koncept w barokowej poezji polskiej, Warszawa 1991, s. 17 i 47.
54
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minacyjną realizację uznać można dwa pomniki z fary w Lesznie, z których każdy ozdobiony został aż czterema monumentalnymi przedstawieniami cnót.
Tak charakterystyczna dla epoki baroku tendencja do teatralizacji wszelkiego rodzaju
uroczystości, dekoracji okolicznościowych, wreszcie dzieł sztuki, kazała twórcom szukać
coraz to nowych „aktorów”, którzy mogliby w tych przedstawieniach odgrywać przydzielone im role. Nie dziwi zatem fakt, że kiedy te postulaty estetyczne osiągają w drugiej połowie XVII stulecia swoje apogeum, uczestnikami owych przedstawień czyni się również
takie przedmioty czy symbole, których wcześniej nie chciano, lub nie ośmielano się angażować. Nienaruszalne dotychczas ramy kartuszy herbowych musiały ustąpić pod naporem
barokowej wyobraźni, a godła i klejnoty herbowe musiały stać się czynnymi uczestnikami
barokowego theatrum.

Ilustracje

1. Nagrobek Rafała Leszczyńskiego (fragment), Leszno,
kościół farny, 1707–1709 (Zbiory Instytutu Sztuki PAN,
Warszawa; fot. W. Wolny)

2. Ilustracja w panegiryku pogrzebowym Jana
Ogińskiego, Iter Gloriae..., Wilno 1680, Muzeum
Narodowe w Krakowie (sygn. 1680 MNK 356,
fot. Muzeum Narodowe w Krakowie)
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3. Ilustracja w panegiryku pogrzebowym
Kazimierza Krzysztofa Kłokockiego, 1685
(repr. wg J. Liškevičienë, XVI–XVIII amžiaus...)

5. Nagrobek Antoniego Aleksandra Fredry (fragment), Przemyśl, katedra, 1736–1739 (Zbiory
Instytutu Sztuki PAN, Warszawa; fot. W. Wolny)
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4. Nagrobek Jana Dobrogosta Krasińskiego (fragment),
Węgrów, kościół poreformacki, po 1705
(fot. M. Bronarski)

6. Nagrobek Branickich (fragment), Kraków, kościół Jezuitów
św. Piotra i Pawła, 1720–1727 (repr. wg M. Cercha, F. Kopera,
Pomniki Krakowa, Kraków 1904, t. III)
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7. Nagrobek Jana Aleksandra Lipskiego, Kraków, katedra,
1746 (repr. wg Cercha, Kopera, Pomniki...)

8. Bramka prowadząca do kaplicy Lipskich, Kraków,
katedra, 1746 (repr. wg Cercha, Kopera, Pomniki...)

9. Nagrobek Marii Karoliny z Sobieskich de Bouillon,
Warszawa, kościół Sakramentek, 1746 (fot. M. Bronarski)

10. Nagrobek Kajetana Ignacego Sołtyka, Kraków,
katedra, 1791 (repr. wg Cercha, Kopera, Pomniki...)
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11. Nagrobek Michała Radziejowskiego, Warszawa
kościół Św. Krzyża, 1722 (fot. M. Bronarski)

12. Nagrobek Klemensa Felicjana Szaniawskiego,
Kraków, katedra, 1722–1725
(repr. wg Cercha, Kopera, Pomniki...)

13. Pomnik–portal kaplicy Załuskich, Kraków, katedra,
1758–1766 (Zbiory Instytutu Sztuki PAN, Warszawa;
fot. Z. Rewski)

14. Zwieńczenie kopuły kaplicy Załuskich, Kraków,
katedra, 1758–1766 (fot. S. Michta)
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15. Epitafium Stanisława Szembeka (zm. 1721), Gniezno, katedra
(Zbiory Instytutu Sztuki PAN, Warszawa; fot. W. Wolny)

16. Widok dekoracji na pogrzebie Marianny z Mycielskich Przyjemskiej w kościele Bernardynów w Kole,
[w:] J. Kossowicz, Godzina doczesna..., Poznań 1701,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
(sygn. Oss. XVIII–19295; fot. A. Solnica)

17. Widok dekoracji na pogrzebie Teresy Antoniny
Łąckiej w kościele Jezuitów w Poznaniu,
[w:] S. Sczaniecki, Godziemba śmiertelny..., Poznań 1700,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
(sygn. Oss. XVII–18007; fot. A. Solnica)

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. XVIII (XIX) ISSN 1230–803X

Sławomir Górzyński
Warszawa
Tytuły w dawnej Rzeczypospolitej i obecnie — praktyka i prawo

Tytuły w dawnej Rzeczypospolitej i obecnie
— praktyka i prawo

R

ozpatrywanie zagadnień stosowania w Rzeczypospolitej Obojga Narodów tytułów rodowych należy podzielić na dwa całkowicie odrębne zagadnienia. Po pierwsze — stan
prawny, a po drugie — stosunek szlachty do zjawiska tytułów. Pierwszy z aspektów jest nieźle rozpoznany z punktu widzenia legislacyjnego, wydanych konstytucji. Pisano o tym
w wielu podręcznikach historii Polski, praktycznie nic nowego do tej sprawy nie można już
wnieść. Kwestia ta wiąże się ściśle z sytuacją prawną szlachty w Rzeczypospolitej w ogóle,
oraz z przywilejami szlacheckimi1.
Można rzec, że w Rzeczypospolitej istniał zakaz przyjmowania i używania w życiu publicznym tytułów. Inną kwestią jest uznanie tytułów funkcjonujących na ziemiach państw
połączonych Unią Lubelską — tytułów książęcych w Wielkim Księstwie Litewskim. Obok
dynastów wywodzących się od wielkich książąt litewskich oraz książąt ruskich (Rurykowiczów), a także innych udzielnych władców, tylko rodzina Radziwiłłów posiadała prawo do
tytułu jako nadanego w I połowie XVI w.2
Jednakże sprawa ta nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Pewna liczba rodzin posiadała tytuły nadane przez monarchów obcych, czym szczyciła się w Rzeczypospolitej — niezależnie od powtarzających się zakazów. O nadaniach udzielonych przez
cesarzy i królów niemieckich pisał ś. p. Adama Heymowski i inni autorzy3. Zakazy używania tytułów powtarzane do XVIII w. zostały faktycznie zniesione konstytucją z 1772 r.,
uznającą tytuły książęce Rzeszy w Rzeczypospolitej, oraz przez nadanie przez Sejm tytułów książęcych dla Poniatowskich4 i Ponińskich5; w przypadku Sapiehów6 i Massalskich
formalnie było to potwierdzenie7. Ponieważ uznano wzajemnie tytuły w Rzeczypospolitej i w Rzeszy, to do wymienionych polskich rodzin z tytułem książęcym należy dodać jeszcze Sułkowskich, nie zapominając o wcześniej nadanych tytułach dla Lubomirskich i Jabłonowskich. Nadany w 1633 i 1634 r. ad personam tytuł Ossolińskich „odżył”
1

Konstytucje i prawa związane z zakazem posługiwania się tytułami w dawnej Rzeczypospolitej zob. np. O tytułach cudzoziemskich, VL, t. 3, s. 441—442 (1638 r. ), powtórzone w 1641 r. (VL, t. 4, s. 8—9).
2
O tytułach ks. Radziwiłłów pisałem szerzej w trzech publikacjach. Ostatnio w: Arystokracja w Galicji. Studium heraldyczno–genealogiczne, Warszawa 2008 (w druku).
3
A. H e y m o w s k i, Kaiserliche Titelverleihungen an polniche Adelige vor den Teilungen Polens, [w:] Festschrift zum 125 jahrigen Bestehen des „Herold” zu Berlin, Berlin 1994, s. 253–273.
4
VL, t. 7, s. 160, 1764 r., na sejmie koronacyjnym tytuł książęcy rodzinie króla Poniatowskiego król za zgodą
sejmu, „bez umniejszenia równości szlacheckiej nadał” (tytuł konstytucji: „Dom nasz Krolewski”).
5
VL, t. 8, s. 127–128, 1775 r., nadanie tytułu Xiążąt Polskich dla braci Adama i Kaliksta Ponińskich h. Łodzia.
6
Po raz pierwszy Sapiehowie tytuł otrzymali w 1701 r. Warto tu zwrócić uwagę na zabiegi tej rodziny o potwierdzenie rzekomego nadania: VL, t. 7, s. 377, 1768 r., „Potwierdzenie Xiążęcego tytułu Wielmożnym i Urodzonym Sapiehom”, który miał być im nadany przez Zygmunta I w 1512 r. Na temat tego fałszerstwa już pisano,
ostatnio M. K a ł a m a j s k a – S a e e d, Genealgia przez obrazy. Barokowa ikonografia rodu Sapiehów na tle
staropolskich galerii portretowych, Warszawa 2006, s. 56–57.
7
VL, t. 8, s. 407, konstytucja z 1775 r. „Wydanie diplomatis książętom Massalskim na ich dokumenta y wyprowadzoną linią potomków Michała Hetmana Wielkiego Litewskiego”.
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Pomnik poświęcony Franciszkowi Ossolińskiemu,
na tarczy z herbem Topór widoczna mitra książęca, Nancy,
Francja (fot. S. Górzyński)

w XVIII stuleciu8. Najpierw Franciszek
Maksymilian Ossoliński (1676–1756)
posługiwał się nim we Francji, używając tytuł comte (hrabiego) de Tenezin
(Tęczyn) i księcia (duc) Ossolenski (!),
t ytułu nadanego w 1736 r. przez
Ludwika XV; jego syn Józef Kanty
(1707–1780), wojewoda wołyński, nie
używał tytułu książęcego, natomiast
na jego nagrobku znajduje się tytuł
hrabiego SIR9. Wnuk F. M. Ossolińskiego, Józef Salezy (ok. 1732–1789), potwierdził w Galicji tytuł książęcy
w 1785 r., a jego syn zmarł bezpotomnie. W aktach Józefa Salezego10
znajduje się notatka, że tytuł książęcy
Franciszkowi Maksymilianowi miał
potwierdzić Karol VI, brak jednak takich akt w AVA.
Słusznie o tytule comes w Polsce
pisał Ambroży Bogucki, ale zajął się
tym wyłącznie w kontekście terminów występujących w źródłach średniowiecznych. Piszący w dobie nowożytnej polscy heraldycy Bartosz
Paprocki, Szymon Okolski, Wojciech
Wijuk–Kojałowicz czy też w końcu
XVIII w. Andrzej Ewaryst Kuropatnicki nie zagłębiali się w niuanse terminów i działań kancelarii, dlatego
warto tutaj przytoczyć praktykę nowożytnej literatury genealogicznej.
Ważny — nie tylko w polskiej historiografii — jest herbarz opublikowany
przez Bartosza Paprockiego w 1584 r.
Waga tego dzieła historiograficznego w niniejszych rozważaniach jest
moim zdaniem bardzo istotna. Znane
są perypetie Paprockiego ze „źle opisanymi rodzinami”, co doprowadziło

8

Nadany przez Papieża Jerzemu Ossolińskiemu w 1633 r. tytuł książęcy, podczas jego słynnego poselstwa do
Rzymu, i następny (SRI) nadany w 1634 r., przez cesarza, wygasły na synu kanclerza. Mimo znacznych oporów
sejmowych, które doprowadziły do Konstytucji z 1638 r., zabraniającej ponownie przyjmowania tytułów
obcych, na nagrobku jego (1650) w Klimontowie inskrypcja nagrobna brzmi: Georgius Comes de Tenczyn,
Duxin Ossolin, S.R.I. Princeps (...). W dalszej części znalazła się informacja o dwóch nadanych tytułach — przez
Urbana VIII i Ferdynanda II, zob. S. Starowolski, Monumenta sarmatorum beatae aeternitati adscriptorum,
Cracoviae 1655, s. 321. Analizą wszystkich nadań potwierdzonych w XVIII i XIX w. przez Habsburgów zajmuję
się w Arystokracji, passim.
9
Spiżowa płyta znajduje się w kościele w Tarchominie (obecnie Warszawa), tam też marmurowa płyta z inskrypcją z tytułem.
10
AVA (Allgemeine Verwaltungsarchiv w Wiedniu), Ossolinski, 1785 (R).
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do powstania wariantowych arkuszy tego dzieła. O tytułach hrabiowskich polskich rodzin
szlacheckich wspomina Paprocki w Herbach11. Wylicza on kilka nadań i kilka „odwiecznych” tytułów comesowskich–hrabiowskich. Jego informacje powiela Okolski w Orbis Polonus, dodając także nowe. Wróćmy jednak do Paprockiego:
Pierwszy z tych tytułów to średniowieczny „Piotr Włostowski hrabia z Książa, z domu
albo familii Topór” (Paprocki, s. 27, 65), hrabia z Nakła h. Śreniawa (s. 37).
Paprocki generalnie określa po polsku jako hrabiów wszystkie osoby wymieniane w dokumentach średniowiecznych z tytułem comes. Takich przypadków jest wiele, wielokrotnie wymieniana jest też rodzina Tęczyńskich, hrabiów na Tęczynie, której cesarz nadał
tytuł hrabiowski cytowany w całości przez Paprockiego (s. 70–72). Andrzej hrabia z Górki, a także inni członkowie tej rodziny wymieniani są z tytułem hrabiowskim.
Dom Rozrażewskich h. Doliwa określony został jako hrabiowski, na co Paprocki przytacza fragment listu papieskiego z 1555 r. do Stanisława Rozrażewskiego comiti de Rozrazow (s. 238), a także kopia listu króla Stefana Batorego z 22 lutego 1579 r., w którym król
poświadcza, iż rodzina Rozrażewskich pochodzących z Bosnone ma prawo do tytułu hrabiów (list jest po łacinie, a więc tytuł brzmi comes, co nie zmienia jego sensu). Z tymże tytułem cytuje inskrypcję nagrobną Krzysztofa Rozrażewskiego Szymon Starowolski12.
Jan Amor Tarnowski określany jest przez Paprockiego, który cytuje Kromera i inskrypcję z nagrobka w Tarnowie — jako comes–hrabia w Tarnowie (in Tarnow)13.
Pisząc o Granowskich Paprocki podał informację za Kromerem, że idąca od nich rodzina Pileckich od czasów Władysława Jagiełły pisała się z tytułem hrabiowskim14.
„Jaxę wspomina Kromer w księgach szóstych książęciem serbskim, który we Wrocławiu
śląskim pojmował córkę Piotra hrabi z Skrzynna. To było w roku po narodzeniu syna bożego 1140, za Władysława, Krzywoustego syna”15.
„Przemecki [klasztor cysterski — SNG] przedtem zwano Wielin, nad rzeką Obrą, w dyecezyi poznańskiej, siedem mil od Poznania, który fundował Beniamin hrabia wojewoda
poznański, w roku 1278”16.
„... hrabina z Łabiszyna Januszowa Latalska, córka Jana Jaranta (Jarunta) h. Pomian”17.
„Dom Latalskich starodawny, którzy się piszą hrabiami z Łabiszyna”18.
O hrabiach z Górki h. Łodzia szeroko rozpisuje się Paprocki, wymieniając wielu przedstawicieli z tytułem hrabiowskim19.
„Hieronim Chodkiewicz za Zygmunta pisał się hrabią na Skłowie i na Myssy, był kasztelanem wileńskim”20.

11

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. Tam też wariantowe arkusze dzieła Paprockiego.
12
Tytuł hrabiowski, na podstawie dokumentu Bolesława Odonica z 1270 r., który miał stać się podstawą do nadania, nie był wystawiony dla przodka ubiegającego się, miał otrzymać Stanisław zm. 1546, kasztelan rogoziński (PSB, t. 32, s. 379). Inskrypcja zob. S. S t a r o w o l s k i, Monumenta sarmatarum beatae eternitati adscriptorum, Kraków 1655, s. 229, kościół św. Jana w Wilnie, s. 808, nagrobek w kościele Jezuitów w Rzymie biskupa
włocławskiego Hieronima hrabi Rorażewskiego.
13
Op. cit., s. 484 i dalej sub Leliwa.
14
Pileccy: Wincenty Granowski był starostą i generałem Wielkiej Polski w roku 1340. O którym Kromer czyni
wzmiankę w księgach 16, list 393. Tenże, albo syn jego, miał za sobą Helżbietę, Otty wojewody sędomierskiego
córkę jedyną, o którym czytaj u Kromera w księgach 12, list 315. Po tej wziął Pilcę, miał z nią syna jednego Jana,
któremu matka potem, gdy była za Władysławem Jagiełłem królem polskim, wyprawiła, że się pisał hrabią na
Pilcy. Od tegoż czasu ten dom Granowskich wziął odmianę, że się Pileckimi piszą od Pilce. P a p r o c k i, Herby..., s. 486.
15
Op. cit., s. 116.
16
Op. cit., s. 119.
17
Op. cit., s. 537, informacja odnosi się do XVI w.
18
Op. cit., s. 622, także zob. 879.
19
Op. cit., s. 532–534.
20
Op. cit., s. 845.
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Warto tu zwrócić uwagę, że we wszystkich tych przypadkach, w których Paprocki mówi
o osobach żyjących w czasach nowożytnych, tytuł hrabiowski jest związany z dobrami,
a zatem Tarnowski jest hrabią na Tarnowie (w Tarnowie), Latalski na Łabiszynie, są panowie z Górki h. Łodzia, Rozrażewscy, mimo że ich tytuł miał być z czasów przed przybyciem
do Polski, to jednak jest zapisany jako de Rozrazow. Nie jest to zatem tytuł pozbawiony
— przynajmniej werbalnie — hrabstwa. W nadaniu tytułu dla Hieronima Chodkiewicza,
a właściwie w potwierdzeniu Zygmunta Augusta z 1568 r. mowa jest o hrabstwie na Bychowie, Hłusku i Myszy21 (niestety nie jest znany ten przywilej, posiłkuję się tutaj jedynie

Herb hrabiów Chodkiewiczów, kościół parafialny w Kretyndze, Litwa
(fot. S. Górzyński)

praktyką zapisu tego tytułu w różnych przekazach, np. w drukach z doby nowożytnej).
Warto zwrócić uwagę, że po śmierci hetmana Chodkiewicza, który ten tytuł otrzymał, jego
synowie — dzieląc majątek — podzielili tak, aby jeden z nich otrzymał Mysz, a drugi Bychów, a więc obaj posiadali dobra, do których przywiązany był tytuł hrabstwa. W Wiedniu
w Allgemeine Verwaltungsarchiv w Adelsdepartament aktu nadającego tytuł Hieronimowi Chodkiewiczowi nie odnalazłem. Warto przywołać tu jeszcze nowo powstały herb
Chodkiewicza. Do rodowej Kościeszy dołączony został Gryf z mieczem wzniesionym do
cięcia, a więc symbol siły i odwagi wojennej.
Jeszcze co najmniej jedna rodzina jest godna uwagi. Firlejowie aspirowali także do tytułu hrabiowskiego, o czym świadczy List JP Firleja kasztelana woynickiego i podskarbiego
koronnego pisany do syna na naukach w Ingolstadzie bawiącego, w którym przestrzegał
swego syna przed używaniem tytułu, gdyż takie działanie zdaniem kasztelana kłóciło się

21

L. P o d h o r o d e c k i, Dzieje rodu Chodkiewiczów, Warszawa 1997, s. 25.
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z równością szlachecką, ale kończąc swój list stwierdził, że właściwie Firlejowie też mają
prawo do posługiwania się tytułem hrabiowskim22.
Odrębną sprawą są tytuły hrabiowskie i baronowskie nadane do czasu I rozbioru, co
do których dysponujemy wiedzą źródłową. Nadania te zostały omówione przez A. Heymowskiego oraz Sz. Konarskiego23. Wśród nich warto zwrócić uwagę na tytuł Iliniczów na
Mirze, a także Szydłowieckich na Szydłowcu, gdyż oba weszły do tytulatury książąt Radziwiłłów wraz z objęciem przez nich dóbr po tych dwóch wygasłych rodzinach. Podobnie
nadany Kmitom24 tytuł hrabiów na Wiśniczu wszedł do tytulatury Lubomirskich, gdyż zakup dóbr po Kmitach — miał nie tylko
stworzyć z Wiśnicza ośrodek dóbr i rezydencję, ale także utwierdzić w „odwieczności” tytuł hrabiowski (dopiero później
książęcy) Lubomirskich. Zamek w Wiśniczu kupił i tytuł ten otrzymał w 1595 r.
Sebastian, twórca potęgi rodziny. Warto
w tym miejscu przypomnieć, iż zabiegając o tytuł książęcy, Stanisław hr. Lubomirski przedstawił odpis rzekomego
dyplomu Rudolfa II z 1278 r., nadającego
tytuł hrabiowski Albertowi (lub Adalbertowi — w tekście oboczność imienia) Lubomirskiemu, synowi Pawła, wojewody
lubelskiego, pochodzącemu w prostej linii od Druzusa i Juliusza Cezara, Oktawiana!25
Tych, co do których można mieć wątpliwości lub wręcz wiadomo, że są tytułami wymyślonymi przez zainteresowanych, jest znacznie więcej. Część z nich
została potwierdzona w Galicji w ostatniej ćwierci XVIII i na początku XIX w.,
część była używana przez rodziny od
XVII w. Szczególne nasilenie tego procesu miało miejsce w Wielkim Księstwie
Liewskim. Zwyczaj nadawania pewnym
obszarom, czy raczej własnościom ziemHerb rodziny ks. Radziwiłłów nadany w 1547 r.
(AGAD, dok. perg. 1438)
skim nazw hrabstw spowodował, że niektóre rodziny używały miana „hrabiego”
na zasadach bardzo podobnych — ale bez
sankcji prawnej — do hrabiów Rzeszy czy też innych państw europejskich. Sprawą wymagającą badań archiwalnych jest kwestia wykorzystywania w owym procesie autokreacji
arystokracji symboliki heraldycznej (zarówno w przedstawieniach herbów, a szczególnie
używania koron rangowych, ze szczególnym wykorzystaniu ich w sfragistyce). Sądzę, że

22

O tytułach zagranicznych w Polsce. List JP Firleja, kasztelana woynickiego i podskarbiego koronnego pisany do syna na naukach w Ingolstadzie bawiącego, [w:] Zbiór pamiętnikow historycznych o dawney Polszcze
z rękopismow, tudzież dzieł w różnych językach o polszcze wydanych, oraz z listami oryginalnymi królów
i znakomitych ludzi w kraju naszym, t. IV, wyd. J. U r s y n – N i e m c e w i c z, Warszawa 1822, s. 115.
23
A. H e y m o w s k i, op. cit. oraz Sz. K o n a r s k i, Armorial de la noblesse polonaise titrée, Paris 1958, passim.
24
Oryginalny dyplom w zbiorach T. Niewodniczańskiego, zob.: Katalog dokumentów pergaminowych ze
zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego w Bittburgu, oprac. J. T o m a s z e w i c z, M. Z d a n e k pod red. W. B u k o w s k i e g o, Kraków 2004, nr 160.
25
AVA, Lubomirski 1648, ten wątek także w licznych panegirykach poświęconych Lubomirskim.
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do takich można zaliczyć przypadek przybyszy z Korony na Litwę — Kiszków i Ciechanowieckich, o których pisał Żychliński, że posiadali, czy też raczej używali tytułu hrabiowskiego26. Według tego autora w posiadaniu rodziny znajdował się dokument zatytułowany
„Genealogia Hrabiów na Ciechanowcu Ciechanowieckich”, pod którym to miały znajdować się pieczęć królewska i podpis hetmana wielkiego litewskiego Janusza ks. Radziwiłła.
Potwierdzony przykład takiej autokreacji mamy w odniesieniu do rodziny Nagórskich
(Nagurskich), o których niżej.
Na zwiększenie się liczby hrabiów w Rzeczypospolitej niewątpliwie miało wpływ panowanie przez blisko 70 lat dwóch monarchów z dynastii Wettynów — Augusta II i Augusta III. Jako polscy panujący nie mieli oni prawa nadawania tytułów szlachcie Rzeczypospolitej. Niemniej różnica między prawem a zwyczajem nie była w tej mierze zbyt odległa. Znanych jest kilka przypadków, kiedy tytuł taki został nadany poddanym Wettynów, przy czym nadanie to było udzielone jako królewskie polskie. W zbiorach
biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk znajduje się oryginalny patent królewski nadający tytuł hrabiowski Aleksandrowi Sułkowskiemu. Dokument ten nie był
wcześniej znany, gdyż dopiero
przed kilkunastoma miesiącami
poddany został gruntownej konserwacji. Faworyt króla — Aleksander Sułkowski, wywodzący
się ze szlachty mazowieckiej, tym
dokumentem otrzymał tytuł hrabiego, potem dopiero tytuł hrabiego Rzeszy, a później księcia
— wpierw został ozdobiony tytułem fuerst, a następnie jako właściciel dóbr Bielsko herzogiem27.
Znana jest także niezwykle „romansowa” historia hrabiny Fryderyki Aleksandryny Cosel, córki
Anny Konstancji von Brockdorff
i króla Augusta II. Z nadaniem
tym wiąże się tytuł hrabiowski
Moszyńskich, gdyż Fr yder yka
Aleksandryna została żoną (od
1730 r.) Jana Kantego Moszyńskiego, a tytuł ten, nadany 22 grudnia 1724 r., miał być prze- kazywany zarówno po mieczu jak
i kądzieli na jej dzieci28. Ponieważ
linia ta wymarła w XIX w., tytuł ten nie ma dzisiaj prawnego
przedstawiciela.
O fakt ycznym, znajdującym
odzwierciedlenie
w źródłach, poHerb z dyplomu Augusta III nadającego tytuł hrabiowski
twierdzeniu tytułu hrabiowskieAleksandrowi Sułkowskiemu (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, zbiór dokumentów pergaminowych, fot. S. Górzyński)
go dla szlachcica polskiego moż-

26
27
28

T. Ż y c h l i ń s k i, Złota Księga Szlachty Polskiej, t. XIII, s. 29.
Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dokumenty pergaminowe, bez sygnatury.
P. B i l i ń s k i, Moszyńscy. Studium z dziejów łoniowskiej linii rodu w XIX wieku, Kraków 2006, s. 33.
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na mówić w odniesieniu do poczmistrza Albrechta Seeguth–Stanisławskiego h. Sulima,
szlachcica z Warmii29, a o nadaniu — w przypadku Jana Chrzciciela Renarda z rodziny miejskiej warszawskiej, która otrzymała nobilitację polską30. Tytuł barona otrzymał 25 maja
1745 r. Michał Bielski, właściciel dóbr w Inflantach31.
Inaczej jest w przypadku swoistej „kreacji tytułów” z rąk królów polskich nie na zasadach mniej lub bardziej legalnych nadań, ale na zasadach zwyczajowych. Z kancelarii królewskiej wychodziły pisma (o różnej randze kancelaryjnej), w których niekiedy określono
osoby tytułem hrabiowskim. Stało się to później np. w Galicji podstawą do legalizacji takich „nadań”. W ten sposób na wniosek zainteresowanego kancelaria w Wiedniu potwierdziła tytuł hrabiowski Ludwikowi Jaxie Dębickiemu (przodka tegoż Ludwika miał
tytułować hrabią król Zygmunt III). Jerzy Dzieduszycki, posłujący do cesarza Leopolda, był
nazwany w korespondencji dyplomatycznej w 1698 r. hrabią i to stało się podstawą dla
kancelarii wiedeńskiej podjęcia decyzji o potwierdzeniu tego „tytułu” Tadeuszowi Dzieduszyckiemu w 1775 r. Potwierdzenie odwiecznego tytułu uzyskał także w Galicji Kajetan
Rey (1808)32. Choć jako potomek wojewody lubelskiego mógł mieć tytuł nadany, to jednak
zadbał o potwierdzenie jako członek rodziny Werszowców, hrabiów w Czechach. Rodzina
ta używała tytułu w Rzeczypospolitej (na co przedstawiono kopie akt sprawy przed Trybunałem Litewskim, gdzie jeden z Reyów w XVII stuleciu tytułował się hrabią w sporze
z ks. Radziwiłłem).
Nie można zapominać, że nawet w tak ważnych tekstach, jak konstytucje sejmowe tytuły hrabiowskie występowały dość często. Ich systematyczna lektura daje podstawę do
stwierdzenia, że na łamach Volumina Legum wymieniono wiele rodzin z tytułem co najmniej wątpliwym.
Np. Komorowscy na kartach Volumina Legum są tytułowani hrabiami na Liptowie
i Orawie33, choć to był tytuł tylko dla jednej osoby (Piotra, żyjącego w XV w.), i to nie tyle
tytuł, co nazwa urzędu — comes, żupan, pan; Piotr nota bene godności tej został jeszcze za
życia pozbawiony, a po jego bezpotomnym zejściu potomkowie brata zaczęli tytułować się
hrabiami na Liptowie i Orawie. Tytuł ten bez problemu Komorowscy potwierdzili także
w okresie zaborów34.
W 1775 r. występuje Piotr hrabia z Góry Skarbek (tytuł również potwierdzony w Galicji)35.
Oddzielna konstytucja została wydana w związku z powołaniem „Komissji do rozsądzenia sprawy W. Iozefa hrabi Dąmbskiego...”36. W tym samym tomie Volumina Legum wymieniona jest jeszcze jedna „comesowska” rodzina z tytułem hrabiowskim — Duninowie
ze Skrzynna. W tym przypadku odnosi się on do kobiety, a mianowicie małżonki marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego Janusza Sanguszki (dalej WKL)37. W innym miejscu
wspomniani są pozostający w sporze z Ledóchowskimi hrabia ze Skrzynna Dunin (bez wymieniania imienia)38, czy też Helena z Przezdzieckich, określona jako pochodząca z „hra-

29

M. G r i t z n e r, Standes–Erhebungen und Gnaden–Acte Deutscher Landesfürsten während der letzten drei
Jahrhunderte, Görlitz 1881, s. 692.
30
Z tym nadaniem należy też łączyć nadanie tytułu hrabiowskiego dla naturalnej córki Augusta II i Henrietty
Renard–Duval Katarzyny Orzelskiej, obdarzonej tytułem hrabiowskim.
31
M. G r i t z n e r, op. cit., s. 705.
32
AVA, Rey 1808.
33
VL, t. 7, s. 119, 140, rok 1764.
34
AVA, Komorowski 1793 i AVA, Komorowski 1803.
35
VL, t. 8, s. 263.
36
VL, t. 8, s. 320, w tekście konstytucji nazwany Dąbskim, kasztelan kowalski, syn Andrzeja i Katarzyny
Krąkowskiej, rodzina wg A. B o n i e c k i e g o używała tytułu hrabiowskiego w życiu publicznym (Herbarz polski, t. 4, s. 157).
37
VL, t. 8, s. 350.
38
VL, t. 8, s. 373.
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biów” Przezdzieckich, żona Michała ks. Radziwiłła, miecznika WKL39. Należy przy tym
zwrócić uwagę, że rodzina Przezdzieckich, funkcjonująca towarzysko z tytułem hrabiowskim, dopiero w 1916 r. uzyskała potwierdzenie praw do tego tytułu. Wcześniej tytuł nadany był ad personam w XIX w.40
Zanim rodzina Krasińskich w osobie Wincentego, generała w służbie Napoleona I,
otrzymała tytuł hrabiowski, na kartach Volumina Legum znajdujemy hrabiów na Krasnym
Michała Krasińskiego, podkomorzego różańskiego i Kazimierza Krasińskiego, oboźnego
wielkiego koronnego41.
Z tytułem hrabiowskim wymieniony jest Michał Brzostowski, podskarbi WKL42, a więc
senator. Tu pojawia się problem tytułów hrabiowskich osób działających w Wielkim Księstwie Litewskim. Na tym terenie znajdujemy wiele przykładów posługiwania się tytułem
hrabiowskim. Jak już wyżej wspomniano, po części wiąże się to z określaniem pewnych
dużych kompleksów dóbr określanych mianem hrabstw, a także faktycznie występującymi dobrami, które w przeszłości zostały podniesione do rangi hrabstw, choć to wyniesienie nie wiązało się z wydzieleniem im innych praw i obowiązków, czy to wobec rodziny, czy
też monarchy. Hrabiami ze Szkłowa oraz z Myszy i na Bychowie
zostali określeni Chodkiewiczowie, a dobra te, przechodząc potem w inne ręce, wniosły „tytuł
hrabiowski” w kolejne domy.
W WKL napotykamy w XVIII w.
często na tytuły i ich posługiwaniem się w życiu codziennym,
zarówno publicznym jak też prywatnym — a przecież w Rzeczypospolitej Obojga Narodów rozdzielenie działalności publicznej od prywatnej w przypadku
przedstawicieli możnych często
jest bardzo trudne.
Warto przywołać w tym miejscu kilka inskrypcji nagrobnych
z kościołów Wilna.
W katedrze pod wezwaniem
św. Stanisława: Georgio Comiti in
Łohoysk et Berdyczew Tyszkiewicz (bp wileński, zm. 1762)43.
Kościół uniwersytecki, pod wezwaniem św. Jana: D. O. M. Hieronymo Comiti Strzemień StroyEpitafium Hieronima Comiti Strzemień Stroynowskiego,
kościół św. Jana w Wilnie (fot. S. Górzyński)
nowski (bp wileński, 1752–1815,
39

VL, t. 8, s. 420.
S. G ó r z y ń s k i, Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy dokumentów ze zbiorów Rosyjskiego
Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu, Warszawa 2001, s. 91; rodzina znalazła się na liście rodzin, które używały tytułów arystokratycznych w guberni wileńskiej (zob. Lietuvos Valstybinis Istorijos
Archyvas (dalej LVIA), F. 391, op. 9, dz. 2215, o czym dalej).
41
VL, t. 7, s. 127.
42
VL, t. 8, s. 406.
43
Inskrypcje z wileńskich kościołów, red. W. A p p e l a, E. U l č i n a i t e, Vilnius 2005, s. 57.
40
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Herby Nagurskich i Puzynów, epitafium na ścianie kościoła św. Barbary, Wilno
(fot. S. Górzyński)

działacz Komisji Edukacji Narodowej, kawaler orderów Św. Stanisława i Św. Anny, rektor
Akademii Wileńskiej 1799–1808).
Tytułowanie się hrabią na pewnym obszarze, dobrach, odnosiło się także do rodzin mniej
znanych, choć należących do szlachty urzędniczej i ziemiańskiej. Należał do niej podkomorzy żmudzki Jakub na Wielkich i Małych Karcianach hrabia Nagurski. Nie wiem, czy
w innych miejscach też się tak tytułował, ale inskrypcja z 1779 r. z taką tytulaturą znajduje
się na kamieniu nagrobnym przy wejściu do kościoła św. Barbary w Wilnie dla Marianny
ks. Puzynianki44. Ponadto na tymże kamieniu znajduje się herb rodziny Nagurskich (bez zaznaczonych barw), przykryty koroną hrabiowską o 9 pałkach. Należy zatem uznać, że mamy tu do czynienia nie tylko z tytulaturą w słowach, ale także w wyrazie heraldycznym, co
w odniesieniu do tej rodziny wydaje się być ciekawym przykładem. Jest to także jedno
z najwcześniejszych wykorzystań korony rangowej hrabiowskiej na terenie WKL45.
Ciekawym źródłem, dającym pogląd na wagę tytułu hrabiowskiego, są starodruki.
Na wielu kartach tytułowych pojawiają się obok nazwiska osoby, której często dzieło jest
dedykowane bądź której zasługi opisuje (np. kazania pogrzebowe), również tytuły. Poniżej, tylko gwoli przy- kładu, zamieszczam kilka kart tytułowych, dedykacyjnych z owymi tytułami, których nadań nie znajdujemy w aktach urzędowych.

44

O rodzinie tej dał notkę W. W i t t y g, Nieznana szlachta polska i jej herby, Kraków 1908, s. 214, milczy
o nich N i e s i e c k i, J. S. D u n i n – B o r k o w s k i, Spis nazwisk szlachty polskiej, Lwów 1887, podaje tylko, że
są na Żmudzi, ale bez podania herbu (s. 270), a U r u s k i, t. 12, s. 18, nie wymienia tej osoby (n. b. ojca Jana, posła podczas sejmu czteroletniego), rodzinę uważa za herbu Pobóg. Natomiast na nagrobku występuję herb bardziej zbliżony do wizerunku prezentowanego u Wittyga określonego jako Pobóg odmienny, jednak jest to herb
ich własny zbliżony lub identyczny z herbem Szyrmów, por. J. O s t r o w s k i, Księga herbowa rodów polskich,
reprint Poznań 1999, nr 2192.
45
Za zwrócenie uwagi na ten fakt i inne ciekawe uzupełnienia odnośnie rodziny Nagurskich serdecznie dziękuje Panu prof. Edmundasowi Rimšy.
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Tytuł hrabiowski Katarzyny z Sapiehów Branickiej na druku Augustyna Rakiewicza,
Snopek Mirhy (...), Supraśl 1715

Katarzyna z Sapiehów Branicka wojewodzina podlaska, na Branicach, Tyczynie i Tykocinie hrabina46.
Jan Klemens Branicki, in Tyczyn, Tykocin, Ruszcza comes in Branice, chorąży Wielki Koronny, 1741. W herbie w tej samej księdze brak oznak hrabiego47.
Następujące w XVII w. natężenie wyjazdów tak dyplomatycznych, jak i „turystycznych”
lub na nauki do obcych krajów, wpływało na konfrontację możnych panów lub możnej
szlachty polskiej i litewskiej z osobami podobnej kondycji na Zachodzie, które jak w Cesarstwie Niemieckim były przeważnie udzielnymi książętami lub hrabiami, albo miały tytuły przywiązane do ziem (księstw, hrabstw, baronii itp.) lub nazwiska, jak we Francji i we
Włoszech. Spowodowało to automatyczne przybieranie tytułów przez wojażujących Polaków. I tak np. Jan Sobieski radzi swojej przyszłej małżonce, Marii Kazimierze (wówczas tylko „Sobiepanowej” Zamoyskiej), wybierającej się w podróż do Francji, by używała tytułu
Comtesse de Kałusz. Warte podkreślenia jest to, że nie poleca jej tytułować się hrabiną Zamoyską lub nawet de Zamość, ale „na Kałuszu” — zdaje się od najbogatszego starostwa
w posiadaniu jej męża. Od tego czasu chyba datuje się trwające do XX w. określenie francuskie les comtes polonais en voyage — wyraźny przytyk do nieformalnych i bezprawnych
tytułów, którymi Polacy ozdabiali się w XVIII w. w zależności od stanu majątkowego w podróżach zagranicznych. Nawet tak zagorzały patriota, jak Kazimierz Pułaski, przebywając
w Paryżu, nie oparł się tej modzie i publikując opis konfederacji barskiej, na karcie tytułowej wystąpił jako comte Pulaski48. Raczej odosobnionym przypadkiem jest „obniżanie”

46

Augustyn R a k i e w i c z, Snopek Mirhy (...), Supraśl 1712, s. 3
Rodzina Branickich h. Gryf, której ostatni przedstawiciel zmarł w końcu XVIII w. konsekwentnie tytułowała
się hrabią od czasów średniowiecza
48
Kazimierz Pułaski we francuskiej literaturze dotyczącej epoki określany jest konsekwentnie jako comte, por.
np. T. B a l a c h, Les Français en Amérique pendant la guerre de l’indépendance des États–Unis 1777–1783,
czy też w oficjalnych dokumentach Kongresu Stanów Zjednoczonych w sprawie upamiętnienia zasłużonych
w walkach o niepodległość Stanów przybyszy z Europy nazywany jest count Pulaski.
47
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rangi swego szlachectwa — i tak Michał Kazimierz książę Ogiński, podróżując po Europie, tytułował się Comte Oginski49. Natomiast współczesny mu Stanisław Poniatowski
(przyszły król Stanisław August) w swoich podróżach zagranicznych używał zawsze
(bezprawnie) tytułu hrabiowskiego.
Zagadnienie nadań tytułów w okresie zaborów to obszar bardzo rozległy, ale też mieszczący się w ramach przepisów praw poszczególnych państw, które przejęły nie tylko
znaczne obszary ziem dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale także szlachtę tegoż
państwa. Wraz z nowymi uwarunkowaniami politycznymi, prawnymi i społecznymi stało
się także konieczne uporządkowanie spraw związanych ze szlachectwem, w tym również
z obdarzeniem pewnej grupy ludzi tytułami. Co wydaje się dosyć dziwne — nie wszyscy,
którzy w czasach I Rzeczypospolitej używali tytułów, w nowej rzeczywistości je potwierdzali. Szeroko opisałem zagadnienie potwierdzeń i nadań przeszło stu tytułów w Galicji;
o potwierdzenie tytułu nie zadbali np. wyżej wymienieni Krasińscy, Radziwiłłowie, również Potoccy. Warto tu jeszcze dodać, że w Prusach, czy też w zaborze pruskim nadań było
bardzo niewiele (zaledwie 49), a jeśli występowały, to — co ważne — wynikały z posiadania
pewnych dóbr, które tworzyły podstawę majątkową dla nowo kreowanego arystokraty50.
W Rosji system podziału szlachty na kilka rang był dość skomplikowany. Dla arystokracji
stworzono oddzielną księgę i w ramach guberni zapisywano do niej wszystkie osoby, którym należne były odpowiednie przywileje. Zostało to już w literaturze wielokrotnie omówione. Wraz z wykazem rodzin przed 15 laty opublikowałem wykaz rodzin pochodzący
z ziem tzw. Guberni zabranych, obejmujących zasadniczo teren dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego51. W Rosji rodziny, które zostały zaliczone do takich, którym wolno było
posługiwać się w życiu publicznym tytułem barona, hrabiego, margrabiego lub księcia,
znalazły się w części V księgi. Ogółem we wspomnianym wykazie do części V zapisano
65 rodzin52. Nasuwa się tu jednak szereg pytań, m.in. dlaczego pewne rodziny, choć dysponowały — ich zdaniem — prawem do posługiwania się tytułem, nie zostały wpisane do
wykazu arystokratów. Np. Zabiełłowie, mimo że przeprowadzili wywód z tytułem hrabiowskim, nie są wpisani do części V księgi, a na podstawie tego samego wywodu w końcu XIX w. uzyskali prawo do posługiwania się tytułem hrabiowskim na terenie Cesarstwa
Austrii. Dla obszaru guberni wileńskiej znany jest wykaz rodzin, które starały się, a także
które miały posiadać prawo do tytułu53. Dokument ten z 1839 r. nie był, mimo że historycy
go znali, opublikowany54. Można go porównać do podobnej listy z 1824 r. (uzupełnianej
w kolejnych latach) sporządzonej dla Królestwa Polskiego, podającej wykaz rodzin, znany
jako „Lista osób, którym przysługiwało prawo posługiwania się tytułami honorowymi”. Za
jej weryfikację odpowiedzialny był Senat Królestwa Polskiego, a była ona rozszerzana do
chwili powołania Heroldii Królestwa Polskiego w 1836 r.
Nie staram się podawać tu danych liczbowych, gdyż akcja nadawania szlachcie tytułów
na terenach przyłączonych po zaborach jest różna w poszczególnych krajach. W Galicji
49

A. C i e c h a n o w i e c k i, Michał Kazimierz Ogiński und sein Musenhof zu Słonim, Koeln 1961, passim.
M. L a u b e r t, Standeserhoehungen und Ordensrleihungen in der Provinz Posen nach 1815 [w:] „Zeitschrift
der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen”, 1908, t. 23, s. 177–216.
51
S. D u m i n, S. G ó r z y ń s k i, Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej i witebskiej, Warszawa 1992.
52
Przypisy prawa, a tekże praktyka władz centralnych organiczała dostęp do tych wyróżnień. W Imperium
głównie tytuły potwierdzano (nadań Polaków było zaledwie 9).
53
LVIA, F. 391, op. 9, dz. 2215.
54
Na liście znajdują się następujący przedstawiciele wymienieni z imienia rodzin: ks. Giedroyć, hr. Keiserling,
bar. Krauze, hr. Kossakowski, ks. Ogiński, hr. Pac, ks. Puzyna, hr. Plater, hr. Przezdziecki, ks. Palekoni (?),
bar. Roenne, hr. Ronikier, bar. Wolf, hr. Zabiełło, hr. Chreptowicz, hr. Laskaris, hr. Tyszkiewicz, hr. Tyzenhauz,
ks. Mirski, ks. Sapieha, bar. Wolf (powtórnie), hr. Łopaciński, hr. Zubow, hr. Ginter, hr. Załuski, hr. Komorowski, hr. Strutyński, hr. Morykoni, hr. Mostowski, hr. Choisseul, hr. Czapski, bar. Knadenai (?), bar. Vietinghoff,
bar. Rodenbar (?). bar. Iwan von der [nieodczytane] w służbie pruskiej, bar. Frank, bar. Roden, hr. Joachim
[nieodczytane], hr. Chrapowicki (ponownie), bar. Wrangel, hr. Aleksander [nieodczytane], bar. Korf. Rucen
(?. tytuł nie podany), bar. Grothuz. Wiele z tych rodzin nie otrzymało ostatecznie zatwierdzeń w Petersburgu.
50
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starano się przez stworzenie stanu magnatów (— stanu panów) doprowadzić do wyrównania stosunków społecznych z innymi ziemiami państw dziedzicznych Habsburgów. Nadano tu przeszło sto tytułów (w tym potwierdzenia), tylko kilkadziesiąt nadań w Prusach
i zaledwie 9 w guberniach zabranych w Rosji. W okresie napoleońskim przyłączenie ziem
znacznej części Galicji do Księstwa Warszawskiego, a następnie Królestwa Polskiego spowodowało, że znaczna liczba rodzin uprzednio ozdobiona tytułami w Galicji znalazła się
pod panowaniem Romanowów, nie wszyscy jednak otrzymali prawo do posługiwania się
tytułami w Królestwie Polskim bądź w Rosji. Krótkotrwały okres monarchiczny Napoleona I przyniósł także kilka nadań tytułów arystokratycznych, które choć nadawane na zasadach primogenitur y, automat ycznie zmniejszały krąg osób mających prawo do
posługiwania się nimi (znaleźli się tu: Dezydery bar. Chłapowski, Wincenty hr. Krasiński,
naturalny syn Napoleona Aleksander hr. Walewski, Tomasz hr. Łubieński jako baron i inni).
Zdarzały się też, co prawda nieliczne, nadania tytułów dla Polaków w innych krajach.
Jak np. jedno w królestwie belgijskim (Lasoccy), dwa w królestwie włoskim (Orłowscy
i jedna gałąź Ponińskich) oraz jedno w królestwie saskim (Brezowie). Gurowskim, mającym nadany tytuł w Prusach, potwierdzono tytuł hrabiowski, ze względu na małżeństwo
hr. Ignacego z Infantką Izabelą de Bourbon de Borbon, w Hiszpanii, a Jan Paweł ks. Sapieha otrzymał w XIX w. potwierdzenie tytułu książęcego w Anglii (1870 r.).
Wobec niechęci do nadawania tytułów Polakom w Cesarstwie Rosyjskim, uciekali się
oni do zatwierdzania często sfałszowanych tytułów pochodzenia obcego (np. austriackiego lub pruskiego albo odwiecznego rzekomego tytułu SRI), do nadań papieskich (które
były stosunkowo łatwe do otrzymania w nagrodę za zasługi położone dla Kościoła rzymskiego na tak dla niego trudnych terenach — w sumie było ich 17), a przede wszystkim do
używania nieoficjalnych, niezatwierdzonych przez nikogo, tytułów, i to przeważnie hrabiowskich. Prawie każda zamożna rodzina, która jeździła na Zachód Europy i weszła w stosunki małżeńskie z francuską czy włoską arystokracją, używała tytułu. Oto przykłady
tylko niektórych rodzin, szczególnie bogatych, z Ukrainy: Orłowscy — małżeństwo z Talleyrand Perigord, ks. Dino (później uzyskali tytuł włoski — 1879 r., potwierdzony w Bawarii w 1903 r.) i Komarowie — ze względu na małżeństwa córek, jednej za księciem
de Beauvau–Craon, drugiej za hr. Medici Spada, a trzeciej Delfiny za Mieczysławem Potoc-

Herb Korczak z tarczą przykrytą koroną hrabiowską, rodziny Komarów,
kaplica grobowa na cmentarzu Pére Lachaise w Paryżu (fot. S. Górzyński)
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Herb na epitafium Kaliksty z Rzewuskich ks. Teano, kościół św. Prudencjany, Rzym (fot. S. Górzyński)

kim. Zresztą i inne rodziny używały tytułu przed jego zatwierdzeniem, np. Braniccy od połowy XVIII w. (otrzymali nadanie tytułu w Rosji dopiero w 1839 r.), Rzewuscy w Galicji
tytuł otrzymali Stanisław Ferdynand w 1783 i Kazimierz Seweryn w 1818 r., a w 1857 r.
Leon w Austrii55. Warto może zwrócić uwagę, na ślub siostry Leona z Michelangelo Caetani ks. Teano. W Rosji Rzewuscy, potomkowie Stanisława Ferdynanda otrzymali potwierdzenie w 1856 r. W Rosji mamy wiele przykładów używania tytułów bez prawnej sankcji,
i tak np. Emeryk Hutten–Czapski został mianowany hrabią rosyjskim w 1874, choć już
wcześniej posługiwał się tym tytułem56. Do rodzin, które używały tytułu, należy wymienić
wyżej wspomnianych Przezdzieckich, Olizarów (którzy stale używali tytułu hrabiowskiego od końca XVIII w. do dnia dzisiejszego — ale nigdy nie potwierdzonego, np. Gustaw
i Narcyz — koryfeusze Wielkiej Emigracji, czy Jan, członek rosyjskiej Rady Państwa za Mikołaja II), Sobańskich (tytuł hrabiowski papieski z prawem pierworództwa dla jednej tylko
linii, a używany przez całą licznie rozrodzoną rodzinę), Zabiełłów (galicyjskie potwierdzenie wątpliwego potwierdzenia w akcie wywodu szlachectwa), Grocholskich (przed potwierdzeniem w 1881 i 1898 r.) Brzozowskich (przed nadaniem tytułu papieskiego w
1893 r.), Rohozińskich i Ciechanowieckich (o których niżej). Warto też zaznaczyć, że wiele z tych tytułów można nazwać towarzyskimi lub grzecznościowymi — jeśli jedna gałąź rodziny uzyskała jakikolwiek tytuł, to szybko był on używany przez całą rodzinę. Tak było np.
z Żółtowskimi w Poznańskiem, Pusłowskimi na Litwie, Szembekami lub Sobańskimi.
Minęła doba zaborów, upadły monarchie, które przez przeszło 120 lat dominowały na
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pozostali ludzie, pozostały rodziny,
pozostały różne systemy prawne. Z tym ostatnim problemem II Rzeczpospolita poradziła
sobie dość szybko, choć pewne elementy dawnego systemu prawnego pozostały do dzisiaj. Do dzisiaj pozostała także aktualna kwestia tytułów honorowych — jak nazywano je
w Królestwie Polskim, czy też po prostu tytułów arystokratycznych.
Konstytucja Marcowa z 1921 r. miała zapis: Art. 96. Wszyscy obywatele są równi wobec
prawa. Urzędy publiczne są w równej mierze dla wszystkich dostępne na warunkach,
prawem przepisanych. Rzeczpospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych ani sta55

AVA, Rzewuski 1783, 1818 i 1857.
Czapscy w linii poznańskiej mieli tytuł od 1804 r. a w linii rosyjskiej tylko potomstwo Emeryka miało prawny tytuł od 1856 r., ale inni członkowie rodziny nagminnie używali tegoż tytułu w Cesarstwie Rosyjskim.
56
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nowych, jak również żadnych herbów, tytułów rodowych i innych z wyjątkiem naukowych, urzędowych i zawodowych. Obywatelowi Rzeczypospolitej nie wolno przyjmować
bez zezwolenia Prezydenta Rzeczypospolitej tytułów ani orderów cudzoziemskich. Artykuł ten wielokrotnie dyskutowany przez jednych uznawany był za znoszący szlachectwo
i herby, przez innych jedynie jako taki, który stwierdzał że państwo Polskie przestawało
chronić prawną pozycję szlachty, w tym też arystokracji. Mimo tego zapisu nawet znani
politycy używali swoich prawowitych tytułów, jak Maurycy hr. Zamoyski, minister spraw
zagranicznych, Eustachy ks. Sapieha, również minister spraw zagranicznych, Aleksander
hr. Skrzyński, minister spraw zagranicznych i premier, gen. broni Stanisław hr. Szeptycki,
minister spraw wojskowych, Stefan hr. Przezdziecki, ambasador RP, Michał hr. Łubieński, dyrektor gabinetu ministra Becka, Franciszek hr. Potocki, dyrektor departamentu Ministerstwa WRiOP, Józef hr. Potocki, wybitny przedwojenny dyplomata, a podczas i po
II wojnie przedstawiciel Rządu na Uchodźstwie w Madrycie, Roger hr. Raczyński, ambasador RP w Bukareszcie, i jego brat Edward hr. Raczyński, ambasador RP w Londynie,
następnie wybitny polityk emigracyjny i Prezydent RP na Uchodźstwie, oraz Karol hr. Romer, szef przedwojennego protokołu dyplomatycznego, czy Adolf hr. Bniński, wojewoda
poznański, oraz najwybitniejszy chyba z nich Janusz ks. Radziwiłł, senator RP, przywódca
konserwatystów, dodać może warto jeszcze Adama Stefana ks. Sapiehę, arcybiskupa krakowskiego i kardynała, którego tytułowano Księciem Arcybiskupem — to tylko niektóre
przykłady używania w Polsce i zagranicą szczególnie tytułów rodowych (ale prawnie nadanych). Wszyscy oni używali w stosunkach towarzyskich, ale też i na stanowiskach oficjalnych oraz w oficjalnej korespondencji z państwami zagranicznymi, tytułów rodowych.
Nie występowali z nimi jedynie w „Dzienniku Ustaw”, czy w oficjalnych papierach rządowych w Polsce.
Wątpliwymi tytułami natomiast posługiwali się przynajmniej trzej dyplomaci przedwojenni: Jerzy Potocki, brat Alfreda, ordynata łańcuckiego (kwestia używania tytułu hrabiowskiego różnych gałęzi Potockich wymaga oddzielnego omówienia, co też mam nadzieję
w przyszłości uczynić), Michał Sobański, wybitny dyplomata pierwszych lat po odzyskaniu
niepodległości, nie mający prawa do tytułu, ale używający go tak jak wszyscy Sobańscy oraz
najbardziej chyba rzucający się w oczy przykład Jana Szembeka, który po dwóch misjach zagranicznych, w Budapeszcie i w Bukareszcie, skończył jako podsekretarz stanu w MSZ i prawa ręka ministra Józefa Becka. Linia Szembeków, z których pochodził, nie miała tytułu
hrabiowskiego, ale minister Szembek, jak i jego małżonka używali go wszędzie, w kraju i zagranicą, w stosunkach z dyplomatami oraz w stosunkach z towarzystwem polskim. Z tym
też tytułem wyjechali za granicę w 1939 r. i z tym tytułem znajdujemy Jana Szembeka na wydanych po francusku, niezwykle ważnych ze względów dokumentarnych, Materiałach (zw.
w polskim wydaniu, Tekami Szembeka). Alfred Chłapowski, długoletni ambasador polski
w Paryżu, żonaty z hr. Mielżyńską, może ze względu na hrabiostwo małżonki i niezwykle
wystawny, naprawdę wielkopański, tryb przyjmowania gości w Ambasadzie RP w Paryżu,
byli on i jego małżonka przez całe towarzystwo paryskie tytułowani hrabiami.
Interpretacja zapisu wspomnianego art. 96 Konstytucji Marcowej jest wieloznaczna — od
zniesienia i zakazu używania po zniesienie jedynie ochrony prawnej tytułów, herbów.
W Konstytucji z 1935 r. przepisu tego nie powtórzono, ale także cała Konstytucja miała inny
charakter, została napisana w zupełnie inny sposób. Nie wnikając tu w rozważania o charakterze konstytucyjnym, należy stwierdzić, że po II wojnie światowej, a szczególnie po 1989 r.,
nie powtórzono tego zapisu. Obecnie obowiązująca Konstytucja została uchwalona
2 kwietnia 1997 r.; nie zawiera ona już artykułu porównywalnego z art. 96 Konstytucji Marcowej. Warto jednak zwrócić uwagę, że zawarowano w Konstytucji w art. 64 prawo do dziedziczenia w rozdziale poświęconym m.in. prawom kulturalnym, a do takich należy niewątpliwie ochrona własnego dziedzictwa rodzinnego. Można więc domniemywać, że ochroną
objęte są takie elementy tożsamości kulturowej, jak herb, a także prawo do niegdyś nabytych praw, z którymi wiążą się elementy własnej tożsamości kulturowej, tożsamości rodo-
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wej i rodzinnej. Wśród nich niewątpliwie znajduje się prawo do posługiwania się nazwiskiem. Nazwisko — zapis, który jednoznacznie określa przynależność do pewnej wspólnoty
dziedziczącej tradycję (pomijam tu kwestie własności materialnej), nie powinien podlegać
dyskusji, gdyż wypływa jednoznacznie z woli ustawodawcy, z mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Nazwisko, herb, przydomek, tytuł rodowy określający przynależność do pewnej wspólnoty jest niewątpliwie owym dziedzicznym elementem, niepodlegającym ograniczeniom.
Zastanówmy się jeszcze nad tym czy dzisiaj może zostać wykreowany nowy tytuł dla Polaka, dla polskiej rodziny? W teorii tak, w monarchiach nadających jeszcze tytuły, a tych jest
coraz mniej. Watykan też od czasu pontyfikatu Pawła IV tytułów już nie nadaje. Możliwe
są natomiast potwierdzenia przez suwerenne jednostki prawa międzynarodowego, które
w ten sposób nabierają charakter oficjalny.
Pomijam tu przypadek rzekomego potwierdzenia tytułu książęcego dla rodziny Jabłonowskich w Hiszpanii57. Pierwszym potwierdzeniem jest tytuł hrabiowski belgijski, który
wraz z tzw. wielką naturalizacją przyznany został Tadeuszowi hr. Plater–Zyberkowi przez
króla Baldwina I dekretem z 14 stycznia 1970 r., tym samym uzyskał on potwierdzenie dziedzicznego tytułu hrabiowskiego w Belgii dla siebie i wszystkich swych potomków. Ten dokument nawiązuje oczywiście do tytułu hrabiowskiego Broel–Platerów, używanego już
w XVIII w., a na pewno od 1803 r. przez Michała Plater–Zyberka, żonatego z ostatnią dziedziczką dóbr i nazwiska Zyberków vel Syberg (potwierdzenie rosyjskie).
Drugim potwierdzeniem, w tym przypadku przez Suwerenny Zakon Maltański był tytuł
szwedzkich baronów, nadany w 1604 r. Gotardowi Bystramowi. Tytuł tej zasłużonej na
Litwie rodziny był potwierdzony w Rosji dla Karola, Cypriana, Mikołaja Eugeniusza w latach
1853–1880, a ostatnio przez Zakon Maltański Aleksandrowi Bystramowi (1923–2001), Kawalerowi Honoru i Dewocji Suwerennego Zakonu Maltańskiego58.
Kolejne potwierdzenie odnosi się do prof. dra Andrzeja Ciechanowieckiego, także
członka Suwerennego Zakonu Maltańskiego. Dzięki jego uprzejmości miałem możliwość
zapoznania się z przypadkiem potwierdzenia dawnego tytułu hrabiowskiego i jego usankcjonowania na przyszłość.
29 grudnia 1975 r. król Humbert II wystawił dyplom, na mocy którego, choć niepanujący, to jednak niepozbawiony nigdy praw monarszych (tak bowiem został skonstruowany
zapis dotyczący referendum o zniesieniu monarchii włoskiej), potwierdził Andrzejowi Stanisławowi Ciechanowieckiemu prawo do posługiwania się tytułem hrabiowskim.
Dyplom i jego treść wymaga komentarza. W dyplomie król stwierdza, że z własnej woli
(motu proprio) potwierdza prawo do tytułu hrabiowskiego zawsze (odwiecznie) noszonego (używanego) przez rodzinę Ciechanowieckiego (uso del titulo comitale sempre portato dalla sua famiglia).
Określenie królewskie sempre portato dalla sua famiglia (noszony [i używany] stale
przez jego rodzinę) wymaga pewnego uzasadnienia, które miał przed sobą król Humbert II, kiedy dokonywał tego aktu prawnego.
57

W okresie międzywojennym opisywano potwierdzenia jakie były dokonywane w Królestwie Hiszpanii. Nie miały one jednak sankcji monarszej, a jedynie były to akty dokonywane przez króla herbowego (rey
des armas) Królestwa Hiszpanii, miałem okazję oglądać taki dokument w zbiorach prywatnych.
58
Potwierdzenie przez Suwerenny Zakon Maltański jakiegokolwiek tytułu, czy to dawnego czy nadanego
przez Króla Humberta II (jak poniżej) ma zdecydowane znaczenie. Zakon Maltański, aczkolwiek bez własnego
terytorium, ma międzynarodową osobowość prawną jako suweren, który wydaje własne znaczki, bije własną
monetę oraz posiada własne paszporty. Jest on w chwili obecnej uznany przez 100 państw, z którymi wymienia
ambasadorów. Posiada też delegatury w wielu krajach, które nie mogą z własnych konstytucjonalnych przepisów wymienić ambasadorów z Zakonem. Posiada on także obserwatorów w organizacjach Narodów Zjednoczonych, tak jak każde suwerenne państwo. Wśród krajów z którymi Zakon nawiązał stosunki dyplomatyczne
i wymienia ambasadorów, jest także i Polska. Uznanie więc jakiegokolwiek tytułu przez Suwerenny Zakon
Maltański i użycie jego prawne we wszystkich aktach i korespondencji oficjalnej Zakonu z danymi państwami
lub organizacjami paradyplomatycznymi, powoduje automatyczne uznanie w praktyce tego tytułu we wszystkich krajach z którymi Suwerenny Zakon Maltański utrzymuje jakieś stosunki.
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Ciechanowieccy herbu Dąbrowa byli pobratymcami rodziny Kiszków z Dmoszyna i Ciechanowca, które rozdzieliły się ok. połowy XV w. Kiszkowie tytułowali się, jak było podane
powyżej, hrabiami na Ciechanowcu. Wygaśli wraz ze śmiercią Janusza, wojewody połockiego i hetmana wielkiego litewskiego w 1653 r. W tej samej chwili pojawił się dokument
(istniejący do 1939 r. i znany Żychlińskiemu) pt. Genealogia Jaśnie Wielmożnych Panów
Hrabiów na Ciechanowcu Ciechanowieckich krótko opisana, która kończy się na osobie
Krzysztofa Ciechanowieckiego, wówczas kasztelana mścisławskiego. Ten ostatni kasztelanem mścisławskim został 22 marca 1653 r., a w 1654 r. postąpił na województwo mińskie.
W 1653 r. wygasają Kiszkowie, hrabiowie na Ciechanowcu. Tytuł ten przejmują ich pobratymcy, zawsze piszący się „z Ciechanowca”, z którego rzeczywiście pochodzili. Tytuł ten
jest dalej sporadycznie używany przez rodzinę Ciechanowieckich. W połowie XVIII w. Feliks Nikodem Ciechanowiecki na swoim tłoku pieczętnym jako starosta grodzki mścisławski, na tarczy herbowej kładzie dziewięciopałkową koronę. Korona była już stale używana
(przynajmniej przez linię starszą rodziny) do czasów obecnych na tłokach pieczętnych,
sygnetach, srebrach, tympanonach rezydencji itp. W połowie XVIII w. bracia Jan i Stanisław Ciechanowieccy podróżowali po Europie i spędzali dłuższy czas m.in. na dworze Stanisława I, ks. Lotaryngii (Leszczyńskiego) w Lunéville, w jego korpusie kadetów. Powrócili
do Polski oni oraz ich brat Michał z tytułem hrabiowskim (a przynajmniej zwyczajem posługiwania się nim), czego dowodem jest chociażby memoriał złożony królowi Augustowi
III w ostrym ich sporze z rodziną Strutyńskich59. W XIX w., spędzając dużo czasu zagranicą
i wchodząc w związki rodzinne z arystokracją francuską, szwedzką i rosyjską, używali
w druku tytułu hrabiowskiego — na zawiadomieniach o ślubach czy pogrzebach. Nigdy
natomiast nie postarali się o potwierdzenie tego tytułu przez monarchię rosyjską (czy też
inną), nieskorą do takich potwierdzeń, ale towarzysko — szczególnie zagranicą używali tytułu (i w stosunku do nich go używano). Gdy Andrzej Stanisław Ciechanowiecki wyemigrował z Polski w 1958 r., był naturalnie spadkobiercą tej samej tradycji i ogólnie
tytułowano go hrabią, co powodowało czasami nieporozumienia. Zdecydował się więc na
możliwe, legalne, potwierdzenie tytułu przez króla włoskiego Humberta II, aby wyjaśnić
sytuację raz na zawsze.
Zgodnie z literą patentu tytuł hrabiowski (titolo di Conte) będzie przekazywany dla prawnych i naturalnych (!) męskich i żeńskich potomków na zasadach primogenitury, a więc
tylko najstarszy potomek odbiorcy patentu będzie miał prawo do posługiwania się tytułem hrabiego Ciechanowieckiego. W dalszej części dyplomu odbiorca nazwany został już
jako Conte Andrea Stanislao Ciechanowiecki, jednocześnie król nakazał, aby jego urząd
heraldyczny potwierdził ten fakt, jak też herb z dodatkami godności hrabiowskiej. Powstał
zatem także jeszcze jeden nowy fakt prawny, jakim jest herb rodziny hrabiów Ciechanowieckich. Herb ten to w polu błękitnym podkowa srebrna, nad którą krzyż kawalerski złoty, po bokach po jednym krzyżu ćwiekowym skośnie ku ocelom podkowy złotymi. Na
tarczy korona hrabiowska w postaci obręczy złotej z kamieniami i dziewięcioma perłami.
Nad nią hełm srebrny zwrócony 3/4 w prawo z koroną hrabiowską o dziewięciu pałkach
zakończonych perłami, w klejnocie skrzydło orle brązowe skrzydłami w lewo, przeszyte
strzałą złotą w pas. Labry błękitne podbite prawe srebrem, lewe złotem. Pod tarczą na
wstędze dewiza VIRTUTE ET PIETATE (używana przez rodzinę od XVIII w.).
Republika Włoch nie uznaje obecnie szlachectwa, jednakże na jej terenie działa oficjalny
Instytut Heraldyczny (Collegio Araldico, założony w 1858 r.), który zrzesza szlachtę włoską,
a także kontroluje kwestie przynależności do grupy społecznej szlachty. Jednym z przejawów tej działalności jest publikowanie nieprzerwanie od 1910 r. Libro d’Oro, serii ksiąg,
w których drukowane są genealogie szlachty włoskiej wraz z dodaniem informacji o tym, od
kiedy dana rodzina należy do stanu szlacheckiego. Artykuł o rodzinie Ciechanowieckich

59

Précis du procès de Messieurs les Comtes Ciechanowiecki de Ciechanowiec avec le Sieur Strutyński.
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Herb nadany Andrzejowi Ciechnowieckiemu, dyplom z 1975 r.

ukazał się po raz pierwszy w tomie 19 Libro d’Oro (1979–1983)60, gdzie też została podana
informacja o wydanym przez króla Humberta II przywileju dla hrabiego Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego. Podczas rozmowy z członkiem zarządu Instituto, w obecności jednego z arystokratów włoskich, księcia Falconieri di Carpegna, miałem możliwość ustalenia,
że przynależność i prawomocność działania króla Humberta II nie jest kwestionowana
w kołach szlachty włoskiej. Ewentualny zarzut o nieprawomocności takiego działania monarchy pozbawionego tronu powinien być odrzucony ze względu na decyzję suwerennego
Zakonu Maltańskiego, który dekretem Rady Nr 13445 z 6 lipca 1978 r. stwierdził, że we
wszystkich sprawach Zakonu kawaler Honoru i Dewocji Andrzej Stanisław Ciechanowiecki
ma prawo do posługiwania się tytułem conte i taki tytuł powinien być mu dawany we
wszystkich dokumentach Zakonu. Prawo to nabył na podstawie decyzji — patentu króla
60

Ostatnio w t. 25, Libro d’Oro della Nobilita’Italiana, Roma 2005, s. 393 wraz z wizerunkiem tarczy herbowej
(bez klejnotu).
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Humberta II. List Wielkiego Magisterium zawiadamiający o tej decyzji Rady Suwerennej został wysłany do ówczesnego prezydenta Związku Polskiego Kawalerów Maltańskich (dalej
ZPKM), baliwa Władysława hr. Ponińskiego, dziś znajduje się w archiwum Związku61. ZPKM
naturalnie zastosował się do decyzji Rady Suwerennej i odtąd w spisach Związku i korespondencji jego dotyczącej figuruje on zawsze z tytułem.
Tytułu tego Andrzej Ciechanowiecki nie mógł potwierdzić w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka od lat, gdyż takich potwierdzeń na Wyspach Brytyjskich nie stosuje się od 1921 r. Nastąpiła jedynie prawna rejestracja herbu w College of Arms w 1975 r. W tymże dyplomie wymieniona jest filiacja Andrzeja hr. Ciechanowieckiego jako wnuka Count Ladislas Michel
Emmanuel Etienne Ciechanowiecki of Boczejków castle i Mary Louise Kimens. Podczas
gdy sir Conrad Swan (ówczesny Garter Principal King of Arms) mianował A. Ciechanowieckiego Consulator pro Lingua Polonica to Garter Principal King of Arms, 3 lutego 1993 r.
określił go jako Andrew Stanislaus Ciechanowiecki, Esquire, a Count in Poland and Italy62.
Niemniej w oficjalnych zaproszeniach na przyjęcie na dworze Św. Jakuba tytułowany był jako count Andrzej Ciechanowiecki. Całkowicie pomijany jest tytuł A. Ciechanowieckiego
w nadaniach orderów w krajach, które tytułów nie uznają (Polska — Order Orła Białego
i Wielki Krzyż Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”), Watykan (Wielki Krzyż
Św. Grzegorza), Republika Włoska (Komandoria z Gwiazdą Orderu Zasługi), Austria (Komandoria Srebrnego Orderu Zasługi), Senegal (Komandoria Narodowego Orderu Zasługi)
i Francja (Oficer Legii Honorowej)63.
W przypadku nadań orderów w krajach, w których tytuły są nadal uznawane (niezależnie
od braku przywilejów) — w Szwecji (Komandoria Orderu Gwiazdy Północnej) i w Republice Federalnej Niemiec (Krzyż Zasługi I klasy) w odnośnych dyplomach tytuł został użyty. Na
Białorusi, mimo iż tytuły tam nie są respektowane, to w oficjalnej korespondencji tytuł
A. Ciechanowieckiego jest zawsze używany.
Oczywiście w odznaczeniach samego Zakonu Maltańskiego (Wielki Krzyż O. Pro Merito
Melitensi) oraz w orderach dynastycznych, byłych domów panujących, takich jak Dom
Sabaudzki (W. Krzyż O.S.S. Maurizio e Lazzaro, oraz W. Krzyż O. Civile di Savoia), Królestwa
Obojga Sycylii (O. św. Januarego, Baliw W. Krzyża Sprawiedliwości O. Konstantyńskiego
św. Jerzego, odznaczony łańcuchem oraz W. Krzyż O. Franciszka I), Wielkiego Księstwa Toskanii (O. św. Stefana i W. Krzyż O. św. Józefa) oraz byłego Domu Cesarskiego Rosji
(O. św. Andrzeja, W. Krzyż O. św. Aleksandra Newskiego i W. Krzyż O. św. Anny) tytuł hrabiowski Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego jest zawsze używany.
Reasumując, należy stwierdzić, że choć jest to przypadek wyjątkowy, jeśli chodzi o polskie rodziny szlacheckie, to nie ulega wątpliwości, że tytuł hrabiowski Andrzeja Stanisława
Ciechanowieckiego został potwierdzony legalnie i za taki powinien być uważany. Jego
uznawanie lub nie jest uzależnione od sytuacji prawnej występującej w różnych państwach
w chwili obecnej, ale tam, gdzie tytuły i szlachectwo są chronione lub uznawane, jest on używany (Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy, Zakon Maltański), a tam, gdzie sytuacja jest odmienna, jego użycie jest ograniczone jedynie do sfery towarzyskiej (Włochy, Francja, Polska,
Białoruś).
W 1980 r. także Stanisław Lis de Kozłowo Kozłowski, Polak zamieszkały w Argentynie,
otrzymał potwierdzenie tytułu od króla Humberta II. Tytuł hrabiowski po śmierci Stanisława Kozłowskiego przeszedł na potomków jego brata Tadeusza. Nie został jednak ten tytuł
nigdzie potwierdzony, poza kancelarią króla Humberta II.
Konkludując, okres po II wojnie światowej przyniósł trzy potwierdzenia tytułów arystokratycznych w państwach suwerennych, dwóch hrabiowskich — Plater, Ciechanowiecki
i jeden baronowski — Bystramów.
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Kserokopia dokumentu ze zbiorów Związku w moim posiadaniu.
Informacja A. Ciechanowieckiego w korespondencji ze mną.
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Kopie dyplomów nadających owe ordery w moim posiadaniu. Dodajmy, że w Austrii w 1919 r. zakazano używania nawet partykuły szlacheckiej „von”.
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Dwa późnogotyckie nagrobki opackie
z kościoła ponorbertańskiego w Witowie
(uzupełnienie do korpusu polskich nagrobków gotyckich)

Dwa późnogotyckie nagrobki opackie z kościoła ponorbertańskiego w Witowie

„J

ako świadectwo pochówku znamienitych osobistości polskie nagrobki gotyckie budziły zainteresowania niekiedy już w średniowieczu, [niemniej dopiero] oświeceniowy przełom intelektualny nadał owemu zainteresowaniu dawnymi nagrobkami wymiar naukowy; zaczynają [one] wówczas budzić ciekawość nie tylko jako przypomnienie ważnych
osobistości, ale również jako zabytki godne uwagi ze względu na swą dawność, kształt i treści przedstawień. [Mimo to] polskie nagrobki [gotyckie] w większości nie stały się dotychczas przedmiotem szerszego zainteresowania badaczy, a tylko dzieła najwybitniejsze — tumby królewskie na Wawelu, prace [Wita] Stosza — znalazły swoich monografistów” — pisał
przed kilkunastu laty Przemysław M r o z o w s k i we wstępie do książki jego autorstwa Polskie nagrobki gotyckie1, której integralną część stanowi katalog–inwentarz wspomnianej
w tytule kategorii zabytków2. Sporządzając też opisy poszczególnych nagrobków autor ten
niejednokrotnie stawał w obliczu rozmaitych zagadek i kwestii wymagających dopiero wyjaśnienia, w jednych przypadkach próbując udzielić mniej lub bardziej prawdopodobnych
odpowiedzi, często o charakterze hipotetycznym, w innych znów pozostawiając pytania otwarte. Ukazany w ten sposób przez P. Mrozowskiego aktualny stan badań w tym zakresie stanowi dogodny punkt wyjścia dla podjęcia szczegółowych badań nad konkretnymi zabytkami. W rzeczony nurt wpisuje się też obecny przyczynek.
Spośród 164 uwzględnionych w przywołanym katalogu gotyckich nagrobków z obszaru
Wielkopolski, Małopolski, Kujaw, Mazowsza, historycznej ziemi łęczycko–sieradzkiej oraz
Rusi Czerwonej, zachowanych w lepszym lub gorszym stanie, dwa związane są (zarówno z uwagi na proweniencję, jak i aktualną lokalizację) z ponorbertańskim kościołem
św. Małgorzaty i św. Augustyna w Witowie w dawnym województwie piotrkowskim. Miejscowość ta, obecnie niemal przytykająca do rozszerzonych w minionych dziesięcioleciach
granic Piotrkowa Trybunalskiego, znana jest historykom z racji ufundowanego jeszcze
w ostatniej ćwierci XII w. klasztoru premonstratensów (norbertanów)3. Obok położonych
na terenie przedrozbiorowej diecezji krakowskiej opactw w Brzesku–Hebdowie i Nowym
1

P. M r o z o w s k i, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994, s. 5–7.
Ibidem, s. 159–295.
3
Nie należy mylić Witowa koło Piotrkowa Trybunalskiego z tejże nazwy miejscowością w Małopolsce, niedaleko Koszyc, która w dobie przedrozbiorowej była ośrodkiem jednego z dekanatów rozległego wówczas biskupstwa krakowskiego. Zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 13, Warszawa 1893, s. 677; S. L i t a k, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne,
2
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Sączu, stanowił on jedną z nielicznych męskich fundacji norbertańskich na ziemiach polskich, będąc zarazem jedynym za czasów staropolskich opactwem duchowych synów św.
Norberta z Xanten w archidiecezji gnieźnieńskiej4. Dzieje tej placówki zakonnej nie zostały dotychczas gruntowniej rozpoznane, przy czym szczególnie istotną przeszkodę w nakreśleniu jej monografii stanowi rozproszenie po kasacie opactwa z r. 1819 tutejszych
archiwaliów, które już wcześniej zostały w znaczący sposób przetrzebione na skutek rozmaitych nieszczęść losowych tudzież kataklizmów dziejowych (jak chociażby w dobie
„potopu” szwedzkiego)5. Nie mniej okrutnie los obszedł się i z zabytkami, które stanowiły
niegdyś wyposażenie kościoła konwentualnego, jak i przylegających do niego zabudowań
klasztornych, z których to ostatnich po dziś ocalał tylko fragment. W tym miejscu należy
nadmienić, że współcześnie istniejąca w Witowie świątynia ponorbertańska, w ostatnich
latach poddana gruntownej restauracji, pochodzi dopiero z połowy XVIII stulecia, podczas gdy poprzednio tu istniejący kościół gotycki został w trakcie przebudowy zapoczątkowanej przez opata Aleksandra Pieniążka (rządził w latach 1738–1745) rozebrany
(konsekracja nowego miała miejsce w r. 1784). Nie oznacza to bynajmniej, że z tamtej starszej budowli nic zupełnie się nie zachowało, niemniej gdy chodzi o interesujące nas obecnie zabytki o charakterze sepulkralnym, ocalały jedynie wspomniane tu dwa nagrobki
gotyckie (a ściślej późnogotyckie), natomiast jakichkolwiek nowożytnych epitafiów czy
pomników nie ma (dopiero z XIX/XX w.).
Oba te nagrobki, których pierwotna lokalizacja nie jest znana (możemy wszakże przypuszczać, że nie były umieszczone w posadzce, bowiem nie uległy starciu, a w konsekwencji
nie wykorzystano ich wtórnie jako materiał rzeźbiarski lub budowlany), aktualnie wmurowane są w ścianę zachodnią świątyni, na wysokości wejścia głównego — jeden w nawie
południowej (starszy), drugi w nawie północnej (młodszy)6. Kilkakrotnie już były one opisywane przez rozmaitych autorów, stąd nie są to zabytki zupełnie nieznane historykom
sztuki i historykom sensu stricto. Dokonując też pokrótce prezentacji stanu badań, wyjdziemy od książki P. Mrozowskiego i zawartego w niej katalogu, by następnie odwołać się
do wcześniejszych publikacji. Tym samym poniższy przegląd będzie miał kolejność niejako odwróconą w stosunku do zazwyczaj w tego rodzaju przypadkach stosowanej.

Lublin 1996, s. 194, 230, 527; tenże, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku. Struktura, funkcje społeczno–religijne i edukacyjne, Lublin 2004, wg indeksu.
4
Ogólnie do dziejów norbertanów (oraz norbertanek) w Polsce zob. m.in.: A. J. D. K r a s z e w s k i, Supplement
do drugiey Żywotow części, o fundacyach y fundatorach klasztorow polskich z historykow y manuskryptow
zebrany, do ktorego przytacza się miscellanea, według porządku alfabetu ułożony, [w:] tenże, Życie świętych
y w nadziei świątobliwości zeszłych sług boskich Zakonu Premonstrateńskiego, pożytecznemi reflexyami dla
wszelkiego stanu złożone, krotkiemi przykładami Pisma Swiętego y kościelnych doktorow zdaniem obiasnione do kazań ułożenia, y nauki duchowney w wszelkiey materyi barzo łatwemi y fundamentalnemi […], t. 2,
Warszawa 1752, s. 272–356; W. K n a p i ń s k i, Święty Norbert i jego zakon. Początki norbertańskich klasztorów w cyrkarii polskiej i nieco z ich dziejów, Warszawa 1884; N. B a c k m u n d, Monasticon Praemonstratense
id est historia circariarum atque canoniarum Candidi et Canonici Ordinis Praemonstratensis, t. 1, Straubing
1949, s. 329–353 [2 wyd.: t. 1 cz. 2, Berolini—Novi Eboraci 1983, s. 402–435]; J. R a j m a n, Klasztor norbertanek na Zwierzyńcu w wiekach średnich, Kraków 1993; S. L i t a k, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej, s. 527;
B. Ł o z i ń s k i, Leksykon zakonów w Polsce. Informator o życiu konsekrowanym, Warszawa 1998, s. 271–272;
J. M a r e c k i, Zakony w Polsce, Kraków 2000, s. 61–62, 160–161.
5
Odnośnie do dziejów opactwa witowskiego zob. m.in.: A. J. D. K r a s z e w s k i, Supplement do drugiey Żywotow części, s. 318–327; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 13, s. 675–676; W. K n a p i ń s k i, Święty
Norbert i jego zakon, s. 181–185, nr 71; N. B a c k m u n d, Monasticon Praemonstratense, t. 1, s. 346–348 [drugie wydanie: t. 1 cz. 2, s. 423–424]; K. G ł o w a c k i, Kościół św. Małgorzaty i dawny klasztor norbertanów
w Witowie, Piotrków Trybunalski 1984 [2 wyd.: Kościół św. Małgorzaty i św. Augustyna oraz klasztor norbertanów w Witowie, Witów 2005]; M. K ę d z i e r s k a, Średniowieczne dzieje klasztoru norbertanów w Witowie,
„Nasza Przeszłość” 85 (1996), s. 5–48; M. P i e t r z y k, Barokowy klasztor norbertański w Witowie, Witów
2006. Nadto: Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, pod red. B. B a r a n o w s k i e g o, Łódź 1989, passim.
6
Lokalizację obu zabytków czytelnik może zobaczyć na planie zamieszczonym w książce: K. G ł o w a c k i,
Kościół św. Małgorzaty, s. 149 (nr 11 i 14) [2 wyd.: s. 94 (nr 11 i 14)].
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O starszym z dwóch pomników sepulkralnych autor Polskich nagrobków gotyckich pisze, że jest to „płyta prostokątna (piaskowiec, 166 x 86,5, pierwotnie około 200 x 86,5;
brak górnego i dolnego obramienia, prawdopodobnie zamurowane) z wyobrażeniem
zmarłego (płaskorzeźba), stojącego w dynamicznym kontrapoście, lewą ręką wspartego
na pastorale, z prawą uniesioną w geście błogosławieństwa. Ubrany w albę, tunicellę,
humerał i ornat. Na głowie mitra. Oczy otwarte. [Nagrobek] wytarty, pokryty kilkoma
warstwami polichromii, wierzchnia z farby pokostowej. Warsztat nie ustalony, profesjonalny”7. Co się tyczy fundamentalnej kwestii identyfikacji postaci, P. Mrozowski stwierdza: „Osoba zmarłego opata problematyczna; być może Marcin z Kozierogów herbu
Jelita, po 1470 r. budowniczy klasztoru gotyckiego po jego wcześniejszych zniszczeniach. Zdaniem K. G ł o w a c k i e g o nagrobek upamiętniał pogrzebanego w Witowie
Mikołaja z Próchnika herbu Korczak, biskupa kamienieckiego, zmarłego w 1479 r.”8, odnotowując przy tym, że „na obrzeżu [płyty zachował się] napis w minuskule gotyckiej:
« [–––] ¦xxxx · iii · 10 · mensis january hic i[a]ce[t]a [......]¦[–––]¦[.................] · ad · [......]
b–
marthin–b »9. Przechodząc do drugiego nagrobka, z cytowanej publikacji dowiadujemy
się, że jest to „płyta prostokątna (piaskowiec, 168 x 84; płyta pozbawiona obramienia, być
może obmurowane) z wyobrażeniem zmarłego (płaskorzeźba), stojącego frontalnie, lewą
ręką wspartego na pastorale, prawą unoszącego w geście błogosławieństwa. Ubrany w albę, ornat i mitrę na głowie. Na piersiach zawieszony krzyż. Oczy otwarte. [Płyta] pokryta
farbą pokostową. Inskrypcja niezachowana. Warsztat lokalny, nieprofesjonalny. Nagrobek
wzorowany na wcześniejszej płycie domniemanego opata Marcina”10. W przedmiocie tożsamości postaci P. Mrozowski w tym przypadku stwierdza zwięźle, nie formułując jakichkolwiek hipotez: „Osoba zmarłego nieustalona”11.
W jednym z powyższych cytatów przywołana została (choć nie z tytułu) publikacja Kazimierza Głowackiego Kościół św. Małgorzaty i dawny klasztor norbertanów w Witowie,
która zresztą doczekała się dwóch wydań, dzięki czemu zawarte w niej informacje mogły
liczyć na szersze spopularyzowanie. Tak też w interesującym nas przedmiocie czytamy
u rzeczonego autora, w rozdziale zatytułowanym Dzieje wyposażenia wnętrz budowli
dawnego opactwa witowskiego, że „na szczególną uwagę zasługuje kamienna tablica nagrobna, pochodząca z około 1480 roku, przedstawiająca duchownego w szatach pontyfikalnych, z pastorałem w ręku. Przypuszczamy, iż jest to epitafium biskupa kamienieckiego
Mikołaja Próchnickiego herbu Korczak, zmarłego w Piotrkowie i pochowanego w 1479 roku przez norbertanów witowskich w ich kościele klasztornym. Potwierdzenie tych ustaleń będzie możliwe jednak dopiero po fachowym, konserwatorskim usunięciu
z powierzchni kamienia grubych warstw olejnych, które przez lata nie tylko zatarły rysunek płaskorzeźby, ale również całkowicie unieczytelniły biegnący na obrzeżach płyty łaciński napis”12. I dalej: „Podobnego charakteru zabytkiem jest kolejna z zachowanych tu
płyt nagrobnych. Spod grubych warstw olejnych przemalowań wyłania się na niej płaskorzeźbiona postać duchownego ubranego w szaty pontyfikalne, infułę i trzymającego w ręku pastorał. Zły stan rzeźby, pozbawionej przy tym napisów, uniemożliwia w obecnej
sytuacji szczegółową analizę zabytku, którego cechy stylowe charakterystyczne są dla początków XVI wieku”13.

7

P. M r o z o w s k i, Polskie nagrobki gotyckie, s. 236–237 nr I 126 (§ 1, 3, 5–6).
Ibidem, s. 237 nr I 126 (§ 2).
9
Ibidem, s. 237 nr I 126 (§ 4). Tamże objaśnienia: „a — nieczytelny Or.; b–b — lekcja niepewna ze względu
na nieczytelność Or.”.
10
Ibidem, s. 237 nr I 127 (§ 3–6).
11
Ibidem, s. 237 nr I 127 (§ 2).
12
K. G ł o w a c k i, Kościół św. Małgorzaty, s. 147 (także il. 9 na s. 22) [2 wyd.: s. 93 (zob. także il. na s. 17 i widniejący pod nią podpis)].
13
Ibidem, s. 147–148 (także il. 10 na s. 23) [2 wyd.: s. 93 (oraz il na s. 17 i widniejący tamże podpis do niej)].
8
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Opisu obu tych nagrobków nie mogło zabraknąć w wydanym w r. 1953 (1954) zeszycie
Katalogu zabytków sztuki w Polsce, poświęconym ówczesnemu powiatowi piotrkowskiemu14. Nie mamy tu wszakże do czynienia z dziełem pionierskim, lecz z opracowaniem
wtórnie wykorzystującym (co zresztą zaznaczono we wstępie) materiał zebrany w opublikowanym trzy lata wcześniej tomie czwartym zapoczątkowanej jeszcze przed II wojną
światową edycji Zabytki sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny, tak samo odnoszącym
się do terenu powiatu piotrkowskiego. Powstał on jako rezultat wspólnego wysiłku uczestników obozu naukowego w Sulejowie w r. 1948 (wzięli w nim udział ówcześni członkowie
Koła Historyków Sztuki Studentów Uniwersytetu Warszawskiego), co się zaś tyczy interesujących nas tu dwóch późnogotyckich płyt nagrobnych ze świątyni ponorbertańskiej
w Witowie, w omawianej publikacji znajdujemy następujący ich opis: „[W kościele zachowały się] nagrobki: 1. Nieznanego opata, wmurowany w południowej nawie bocznej
w ścianę wieży. Płyta z piaskowca 85 x 163 cm. Zmarły odziany w szaty pontyfikalne, w postaci frontalnej, w lewej ręce trzyma pastorał, prawa złożona do błogosławieństwa. Dłuższe boki płyty ujęte napisem minuskułą gotycką, nieodczytanym. Płyta zanieczyszczona
grubym pomalowaniem. Gotycki, około r. 1480. 2. Nieznanego opata, wmurowany
w północnej nawie bocznej w ścianę wieży. Płyta z piaskowca, 83 x 168 cm. Krępa postać
zmarłego w szatach pontyfikalnych, ustawiona frontalnie. Prawą ręką błogosławi, w lewej
pastorał. Infuła pokryta ornamentem roślinnym. Płyta uszkodzona i grubo pomalowana.
Początek XVI w.”15 W świetle przytoczonych tu fragmentów cytowanych opracowań chronologia obu tych zabytków, przede wszystkim zaś tożsamość postaci, które one upamiętniają, jawi się kwestią otwartą16.
W ostatnich latach ponorbertański kościół św. Małgorzaty i św. Augustyna w Witowie
oraz jego bezpośrednie otoczenie stopniowo odzyskują przynajmniej częściowo dawny
blask, co stanowi rezultat prowadzonych prac konserwatorskich, zainicjowanych przez
aktualnego (od r. 2001) proboszcza, kanonika Grzegorza Gogola. Objęły one również wnętrze dawnej świątyni klasztornej — w tym i oba interesujące nas późnogotyckie nagrobki.
Konserwacja wykonanych z piaskowca pomników przeprowadzona została w roku 2005
w pracowni Piotra Obłoga. W jej ramach zdjęto z płyt wspomniane tu grube nawarstwienia farby (polichromii), zarazem też wyjmując nagrobki z muru, w który były wpuszczone,
i umieszczając je — tak samo w pionowym ustawieniu — na wysuniętych przed lico ściany kościoła murowanych postumentach z otynkowanej cegły (umieszczenie obu monumentów w ich nowej lokalizacji miało miejsce w październiku 2005 r.). Wraz z tym
zarówno możliwa stała się ocena stanu zachowania zabytków, jak przede wszystkim
spełniony został postulat odsłonięcia spod zamalowań i otynkowań ich powierzchni.
Zgodnie też z wyrażaną uprzednio przez badaczy nadzieją, tego rodzaju zabiegi konserwa-

14

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 7 — Województwo łódzkie, pod red. J. Z. Ł o z i ń s k i e g o, z. 1 — Tekst,
Warszawa 1954, s. 222 („Nagrobki nieznanych opatów, z piaskowca; jeden gotycki, ok. 1480, drugi gotycko–renesansowy, pocz. w. XVI”); z. 2 — Ilustracje, Warszawa 1954, fig. 541 i 543 [por.: Katalog zabytków sztuki
w Polsce, t. 7 — Województwo łódzkie, z. 7 — Powiat piotrkowski, pod red. J. Z. Ł o z i ń s k i e g o, Warszawa
1953].
15
Zabytki sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny, t. 4 — Powiat piotrkowski — województwo łódzkie,
oprac. zbior., Warszawa 1950, s. 291 (zob. także il. 281 i 282 na s. 284–285). Na marginesie godzi się odnotować, że żadnych inskrypcji z opactwa witowskiego nie notuje Szymon S t a r o w o l s k i w Monumenta Sarmatarum, viam universae carnis ingressorum (Cracoviae 1655).
16
Zob. świeżej daty publikację M. P i e t r z y k a, Barokowy klasztor norbertański, gdzie na s. 6 zdjęcie starszego z omawianych tu pomników, prezentujące stan już po przeprowadzonej ostatnio konserwacji, opatrzono
jednoznacznym podpisem: „Nagrobek biskupa Mikołaja Próchnickiego”. Z kolei w zamieszczonym obok tekście czytamy: „Jednym z protektorów [opactwa w Witowie] był biskup kamieniecki Mikołaj Próchnicki, który
przybył do Piotrkowa w 1479 roku [i tu zmarł]. Biskup ten został uroczyście i godnie pochowany w klasztornym kościele witowskim. Nagrobek gotycki z około 1480 roku jest miejscem jego spoczynku [sic]. Zmarły biskup odziany w szaty pontyfikalne, w postaci frontalnej. W lewej ręce trzyma pastorał, prawa złożona do błogosławieństwa” (s. 5–6).
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torskie okazały się otwierać drogę ku identyfikacji obu interesujących nas postaci, a tym samym ku precyzyjniejszemu wydatowaniu tychże pomników.
Nieoczekiwanie łatwiejszym
zadaniem okazało się rozstrzygnięcie w sposób jednoznaczny kwestii tożsamości opata
z młodszego nagrobka, o którym
to zabytku sądzono wcześniej,
że nie ma na nim jakichkolwiek
napisów. Tymczasem przy konserwacji odsłonięty został umieszczony u stóp owego hierarchy
herb Bończa, uprzednio zamurowany, zaś w tarczy herbowej
widnieją inicjały M. T. A. V., których rozwiązanie nie nastręcza
Herb Bończa z inicjałami opata Macieja Turobojskiego
kłopotów. Nie ulega mianowicie
wątpliwości, że mamy do czynienia z wyobrażeniem opata
Macieja Turobojskiego vel Turobińskiego herbu Bończa (Matthias Turoboiski Abbas Vitoviensis), rządzącego klasztorem witowskim w latach 1533–1561[?]17. Są to już zatem czasy
renesansu, niemniej sama rzeźba nawiązuje jeszcze do wzorów późnogotyckich, stąd też
dotychczas błędnie była datowana na początek XVI w., podczas gdy w rzeczywistości pochodzi dopiero z drugiej połowy tego stulecia. Zarazem jednak okazało się, że bynajmniej
nie mamy do czynienia z typową płytą nagrobną, lecz z bliższą duchowi sztuki renesansowej płaskorzeźbą pozbawioną obramienia, na co wskazywał już zresztą P. Mrozowski,
zarazem jednak zastrzegając się, że być może zostało ono obmurowane i tym samym pozostaje niewidoczne. Kwestia doczekała się zatem wyjaśnienia, co wszakże nie zmienia
faktu, że nie jest wykluczone, iż pierwotnie owa wyrzeźbiona postać M. Turobojskiego stanowiła element (skądinąd zapewne zasadniczy) jakiejś złożonej kompozycji kommemoratywnej (sepulkralnej), której pozostałe komponenty nie są dziś znane. Dla kompletności
należy dodać, że chodzi o przedstawienie postaci w naturalnych rozmiarach, przy czym
wysokość tejże płaskorzeźby wynosi aż dwa metry, bowiem do wzrostu osoby zmarłego opata trzeba dodać rozmiar umieszczonej u podnóża rzeźby wspomnianej tarczy
herbowej.
Przechodząc do starszej z interesujących nas płyt, należy od razu zaznaczyć, że pozbawiona jest ona przedstawień o charakterze heraldycznym, a zatem nie tędy wiedzie droga
do rozstrzygnięcia, czy upamiętnia ona biskupa Mikołaja z Próchnika herbu Korczak czy
też opata Marcina z Kozierogów vel Koziorowa herbu Jelita. Nie oznacza to bynajmniej, że
bez odczytania biegnącego na obrzeżu napisu nie sposób było poczynić jakichkolwiek
w owej materii konstatacji, przybliżających nas do rozstrzygnięcia kwestii. Większą ostrożność tych badaczy, którzy dopatrywali się w postaci ukazanego na owej płycie duchownego, kogoś należącego do grona episkopatu, winny wzbudzić wyobrażone tam przez
rzeźbiarza atrybuty. O ile bowiem po mitrze i krzyżu pektoralnym trudno jednoznacznie
17

Odnośnie do osoby opata Macieja Turobojskiego vel Turobińskiego zob. m.in.: A. J. D. K r a s z e w s k i, Supplement do drugiey Żywotow części, s. 323 nr 16 (por. s. 320, gdzie o wydarzeniach jakoby z r. 1550, lecz łączonych z opatem imieniem Benedykt); N. B a c k m u n d, Monasticon Praemonstratense, t. 1, s. 348 [drugie wydanie: t. 1 cz. 2, s. 424]; K. G ł o w a c k i, Kościół św. Małgorzaty, s. 27–28 [2 wyd.: s. 18–20]. Zob. także K. N i e s i e c k i, Herbarz polski, t. 9, Lipsk 1842, s. 153.

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

Krzysztof R. Prokop

138

Nagrobek opata Macieja Turobojskiego

osądzić, czy mamy do czynienia z opatem,
czy też właśnie z biskupem — choć z drugiej strony dość skromna i pozbawiona
ozdób mitra typu simplex, nie zaś mitra
pretiosa, wskazywała by raczej na to pierwsze — o tyle wygląd pastorału nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości. Zwisające
z niego i oplecione wokół laski velum (sudarium), czyli kawałek białego materiału,
wykonane zwyczajowo z jakiejś szlachetnej
tkaniny, to ewidentny atrybut opacki, mający właśnie na celu wizualne odróżnienie używanych przez nich pontyfikaliów
od biskupich18. A zatem nie jest to biskup
kamieniecki Mikołaj Próchnicki vel Pruchnicki z Pruchnika, pojawienie się osoby
którego w rozważaniach cytowanych tu autorów wymaga niemniej poświęcenia
obecnie owej postaci nieco uwagi i stosownego komentarza.
Hierarcha ten urodził się zapewne w latach dwudziestych lub najdalej na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XV w.
jako syn Piotra z Pruchnika, od roku 1449
kasztelana (poprzednio stolnika) przemyskiego, i jego pierwszej żony, której imienia nie znamy. Rodzina późniejszego
biskupa używała — jak już wspomniano —
herbu Korczak, a jej gniazdo stanowił
Pruchnik (nad rzeką Mleczką) w ziemi
przemyskiej, leżący na pograniczu Pogórza
Rzeszowskiego i Pogórza Dynowskiego.
O Mikołaju słyszymy po raz pierwszy w odniesieniu do roku 1444, kiedy to w semes t r z e z i m ow y m i m m a t r y k u l owa ł s i ę
w Uniwersytecie Krakowskim. Jak długo
przyszły biskup studiował w Krakowie, tego nie wiemy, w każdym razie jakiegokolwiek stopnia na Wydziale Sztuk Wyzwolonych miejscowej wszechnicy nie uzyskał,
co w tamtych czasach nie stanowiło zresztą
jakiejkolwiek przeszkody na drodze kariery kościelnej. Zapewne właśnie z myślą
o niej Mikołaj z Pruchnika podjął studia
uniwersyteckie, już bowiem w roku 1456
znajdujemy go w gronie kapituły katedral-

18

M. in.: B. B. H e i m, Coutumes et droit héraldiques de l’Eglise, Paris 1949, s. 69–79; G. O s w a l d, Lexikon der
Heraldik, Leipzig 1984, s. 67 (Bischofsmütze), 240 (Krummstab); P. D u d z i ń s k i, Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997, s. 86, 135–136; B. B. H e i m, L’Araldica nella Chiesa Cattolica. Origini, usi, legislazione, Città del
Vaticano 2000, s. 59–68; A. P i k u l s k i, Mitra. Studium historyczno–artystyczne, Lublin 2002, passim (zwł.
s. 21 nn. i 127 nn.); M. B u b e n, Encyklopedie heraldiky, Praha 20034, s. 67–68 (Berla), 289–291 (Mitra), 480
(Velum); G. S c h e i b e l r e i t e r, Heraldik, Wien–München 2006, s. 111–112.
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nej w Przemyślu (jako kanonik przemyski podjął się wówczas rozjemstwa w sporze o granice pomiędzy Skołoszowem a Zamościem). W trzy lata później widzimy go w Ropczycach
w otoczeniu możnowładcy Jana z Melsztyna, przy czym — jak pisze Feliks K i r y k — „już
wtenczas zapewne starał się [Mikołaj] o pozycję na dworze królewskim i próbował zdobyć
wpływy na sejmach”, dodając dalej, iż okazywana przezeń „gotowość do spełniania poleceń króla i wykonanie nie dających się ustalić źródłowo zadań w służbie publicznej zostały
dostrzeżone i docenione”. Najbardziej spektakularnym wyrazem tego docenienia była nominacja na stolicę biskupią w Kamieńcu Podolskim, którą uzyskał z woli króla Kazimierza IV Jagiellończyka, przy czym papież Paweł II stosownej prowizji udzielił nominatowi
5 czerwca 1469. Ekspedycja bull nie nastąpiła wszakże prędko, gdyż jeszcze przez wiele
miesięcy ciągnęła się sprawa wywiązania się przez Mikołaja z należnych względem Kamery Apostolskiej opłat z tytułu uzyskania papieskiego potwierdzenia, co też wstrzymywało
wysłanie do Polski tychże dokumentów, bez których nominat nie mógł przyjąć święceń biskupich. Dlatego jeszcze u progu wiosny 1470 r. Próchnicki występuje wciąż tylko z tytułem elekta na biskupstwo kamienieckie (electus et praesentatus), dopiero zaś 19 marca
tego roku scholastyk płocki Dziersław zobowiązał się w Kurii Rzymskiej w jego imieniu
do uregulowania owych należności. Musiało to faktycznie nastąpić już w najbliższym czasie, bowiem — wedle ustaleń W. Abrahama — właśnie na wiosnę 1470 r., między 9 kwietnia a 24 czerwca tego roku, Mikołaj z Pruchnika został konsekrowany. Rządy pasterskie
w Kościele kamienieckim Mikołaja z Pruchnika trwały całą dekadę, lecz mimo to „trudno o nich coś powiedzieć [i] sądzić można, że biskupstwo kamienieckie traktował jako
szczebel w karierze duchownej i politycznej” (F. Kiryk). Co więcej, nie zachował się
w ogóle „jakikolwiek akt, który by objaśniał o jego rządach w diecezji kamienieckiej”
(W. A b r a h a m)19.
Nie ulega natomiast wątpliwości, że Mikołaj Próchnicki zaliczał się do osób szczególnie
blisko związanych z dworem królewskim Kazimierza IV Jagiellończyka, a być może należał nawet do zaufanych współpracowników tego monarchy. Niejednokrotnie widzimy go
w otoczeniu władcy i — podobnie — jako uczestnika zjazdów generalnych (sejmów). Dzięki temu mógł również skutecznie zatroszczyć się około interesów własnych i swej rodziny,
do wzrostu zamożności której w sposób znaczący się przyczynił, jak i w ogólności rycerstwa ziemi przemyskiej, spośród którego sam się wywodził. Nie słychać tylko, by korzystał
z posiadanych na dworze wpływów dla pożytku powierzonego mu biskupstwa. Co więcej,
jako pierwszy w poczcie pasterzy Kościoła kamienieckiego podjął starania, by zapewnić
sobie awans z tej słabo uposażonej i położonej z dala od centrów życia politycznego diecezji na którąś bardziej eksponowaną stolicę. Jego ambicją było postąpienie na arcybiskupstwo lwowskie, które zawakowało po śmierci u progu roku 1477 metropolity Grzegorza
z Sanoka. Mogąc liczyć na wypróbowaną przychylność ze strony monarchy, uzyskał też
od Kazimierza IV ekspektatywę na stolicę arcybiskupią, ponieważ jednak o tę godność
ubiegało się także kilku innych wpływowych duchownych, przed Mikołajem z Pruchnika
stanęło zadanie pokonania rywalizujących z nim konkurentów, a konkretnie zneutralizowania wpływów, jakie posiadali oni wśród elit politycznych kraju. Decydująca batalia rozegrać się miała na zjeździe generalnym (sejmie) u progu lata 1479 roku, na miejsce obrad
którego wyznaczono Piotrków. Jak też relacjonuje współczesny wydarzeniom Jan Długosz, „na pomieniony sejm, czyli zjazd piotrkowski, przybył także z Podola Mikołaj Próchnicki (Prochniczki), biskup kamieniecki, mający przyobiecane od króla polskiego
Kazimierza arcybiskupstwo lwowskie, od [już] przeszło półtora roku opuszczone przez
śmierć arcybiskupa Grzegorza, o które [też] ubiegało się kilku innych, związanych z dworem duchownych. W podróży struł się jednak niedogotowanym węgorzem i po przybyciu
na miejsce, do Piotrkowa, ledwie tylko zdążywszy rozdać podarki mającym wspierać jego
starania orędownikom, dostał gorączki, [która w kolejnych dniach] stopniowo się wzma19

Zob. literaturę wskazaną niżej w przypisie 21.
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gała i nieoczekiwanie, na przekór nadziejom jego samego i jego dworzan, spowodowała
śmierć w poniedziałek 21 czerwca. Zmarł [biskup Mikołaj] w zajeździe na przedmieściu
Piotrkowa, gdzie się zatrzymał, nie rozporządziwszy swym majątkiem i nie sporządziwszy
ostatniej woli. Pochowany został [od razu] następnego dnia, we wtorek 22 czerwca, w klasztorze witowskim zakonu norbertańskiego, usytuowanym w pobliżu miasta Piotrkowa”20.
Ów niespodziewany zgon Mikołaja z Pruchnika nastąpił zatem pośród opisanych tu okoliczności 21 czerwca 1479 r., a zaraz w następnym dniu odbył się pogrzeb (być może nastały już zdarzające się wszak na przełomie wiosny i lata upały, stąd nie chciano odkładać
pochówku na później). Po niespodziewanej śmierci ubiegającego się o stolicę metropolitalną we Lwowie Mikołaja z Pruchnika arcybiskupstwo lwowskie przypadło ostatecznie
nie komu innemu, lecz właśnie Janowi Długoszowi, któremu zawdzięczamy relację o ostatnich dniach życia biskupa Mikołaja. Niestety, również jemu nie było dane objąć tej eksponowanej godności kościelnej, zmarł bowiem jako nominat 19 maja 1480 r. w Krakowie,
a więc w bez mała rok po Próchnickim21.
Zatem sam tylko „goły” fakt pochowania w świątyni klasztornej w Witowie rzeczonego
biskupa kamienieckiego, odnotowany we współczesnym źródle, posłużył niektórym autorom za fundament dla przeprowadzenia identyfikacji osoby duchownego z zachowanej
płyty nagrobnej i zarazem jej wydatowania. Jest to zresztą stosunkowo częste w opracowaniach historycznych zjawisko kojarzenia nieraz „na siłę” ze świadectwami źródeł pisanych
rozmaitych zabytków sztuki czy też materiałów pozyskanych w badaniach archeologicznych. Dopóki koncepcje takie ujęte są w kategoriach przypuszczenia lub domysłu, można
uznać ich rację bytu, jeśli wszakże zaczynają z czasem żyć własnym życiem i — uwolnione
od pierwotnego „brzemienia” hipotetyczności — są powtarzane w kolejnych publikacjach
jako pewnik, wówczas mamy do czynienia z ewidentnym nadużyciem. Tak jest i w przypadku utożsamienia duchownego przedstawionego na starszej z dwóch zachowanych
w kościele witowskim płyt nagrobnych z biskupem Mikołajem z Pruchnika22. Kogo zaś
w rzeczywistości upamiętnia ów późnogotycki zabytek, dowiadujemy się z widniejącej na
płycie nagrobnej inskrypcji, która jednak zachowała się tylko we fragmentach, a do tego
jeszcze jest w niektórych miejscach uszkodzona. Wymiary tego pomnika po jego wyjęciu
z muru i odsłonięciu części uprzednio zakrytej, to: wysokość 175 cm, szerokość 87/88 cm,
grubość od 14 cm wzwyż. Co się tyczy samej inskrypcji, wykonanej w gotyckiej minuskule, ocalała ona wyłącznie po bokach płyty, natomiast pas u dołu, gdzie pierwotnie również
był tekst, został skuty, gdy z kolei u góry płytę w ogóle obcięto (oryginalnie była ona zatem
większa, aniżeli obecnie). Na szczęście ów zachowany fragment, czy — ściśle — dwa fragmenty pierwotnego napisu, zawierają treść pozwalającą na definitywne rozstrzygnięcie
tożsamości upamiętnionej owym zabytkiem postaci i zarazem wyznaczenie terminu a quo
powstania rzeczonego pomnika. Dający się odczytać tekst ma następujące brzmienie:

20

Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Liber duodecimus 1462–1480, Cracoviae
2005, s. 433.
21
Do biografii biskupa Mikołaja Próchnickiego z Pruchnika zob. m.in.: M. G ę b a r o w i c z, Jan Andrzej Próchnicki (1553–1633) — mecenas i bibliofil. Szkic z dziejów kultury w epoce kontrreformacji, Kraków 1980,
s. 28–31; F. K i r y k, Próchnicki (Pruchnicki) Mikołaj (Mikołaj z Pruchnika) herbu Korczak (zm. 1479), kanonik przemyski, biskup kamieniecki, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 28, Wrocław–Warszawa–Kraków–
–Gdańsk–Łódź 1984–1985, s. 550–551; J. P r ó c h n i c k i, O Próchnickich z Pruchnika herbu Korczak, Warszawa 2006, s. 16–17 (gdzie na s. 135–143 także przedruk niżej wskazanego artykułu M. Wolskiego); K. R. P r o k o p, Biskupi kamienieccy od średniowiecza do współczesności. Szkice biograficzne, Biały Dunajec–Ostróg
2007, s. 41–49. Zob. nadto: M. W o l s k i, «Zamek, którego i gruzów już nie ma»? Zamek w Pruchniku. Lokalizacja i zmiany własnościowe do początku XVII wieku, [w:] Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis,
t. 21 — Studia Historica, z. 3, pod red. A. J u r e c z k i, F. L e ś n i a k a i Z. N o g i, Kraków 2004, s. 485–491
(zwł. s. 486).
22
Zob. wyżej przyp. 16.
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«[MEMORIA REVEREN]DI[SSI]MY[?] DOMINI MARTINI ALBARIS • HUIUS MONASTERIY [VITOVIENSIS ABBATIS] […] [OBIIT] ANNO DOMINI [MCDL]XXXXo III + IVo
MENSIS JANUARY • HIC REQUIESCIT IN [PACE]».
Brakujący początek płyty mógł mieć — wnioskując per analogiam — również nieco inną
postać, np.: «Sepulchrum Reverendissimi Domini», «Ossa Reverendissimi Domini» lub nawet «Tumba Reverendissimi Domini»23, jakkolwiek zasadna wydaje się wątpliwość, czy
w przypadku pierwszego wyrazu, zachowanego we fragmencie i zarazem uszkodzonego,
rzeczywiście chodzi o wówczas raczej rzadko jeszcze używany w tytulaturze, a jeśli już, to
nie w odniesieniu do opatów, przymiotnik reverendus w stopniu najwyższym (reverendissimus). Nie zmienia to wszakże meritum sprawy, bowiem ponad wszelką niepewność
stwierdzić możemy, że jest to pomnik zmarłego 4 stycznia 1493 (jak wynika właśnie z tego
napisu)24 opata witowskiego Marcina Albarisa z Kozierowa (Koziorowa) vel Kozierogów

Nagrobek opata Marcina Albarisa
(zbliżenie)

Nagrobek opata Marcina Albarisa (całość)

23

Por.: P. M r o z o w s k i, Polskie nagrobki gotyckie, s. 165 nr I 6 (§ 4), s. 276 nr II 76 (§ 2).
Zob. również: K. R. P r o k o p, Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI–XIX w.), cz. 5, „Archiwa, Biblioteki
i Muzea Kościelne” 87 (2007), s. 139–140, nr 13.

24
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herbu Jelita, który opactwem rządził
od roku co najmniej 1476 i zapisał się
w dziejach Witowa m.in. wzniesieniem
wokół klasztoru murów obronnych,
z których do dziś przetrwała charakterystyczna dla tego zabytkowego kompleksu baszta bramna, przekształcona później w dzwonnicę. On również wystarał
się u papieża Sykstusa IV w roku 1477
o przywilej egzempcji dla witowskiej
wspólnoty duchowych synów św. Norberta, tj. wyłączenia jej spod jurysdykcji
biskupiej (czy — ściśle — arcybiskupiej).
Nic zatem dziwnego, że o jego nagrobek
następne generacje żyjących tu zakonników dbały ze szczególnym pietyzmem,
dzięki czemu ostał się on przy kolejnych
przebudowach i przekształceniach wystroju wnętrza świątyni25.
Jakie zaś zaskakujące bywają koleje
dziejów, dowodzić może fakt, iż z tejże
samej rodziny Kozierowskich vel Koziorowskich z Kozierogów w dawnym powiecie piotrkowskim, z której wywodził
Dawne opactwo norbertanów w Witowie
się rzeczony opat Marcin, pochodził także żyjący w trzy wieki później Ignacy
Augustyn Kozierowski (zmarły w roku 1791), członek zakonu kanoników regularnych laterańskich i biskup tytularny Adrane. To on właśnie dokonał w dniu 1 sierpnia 1784 konsekracji nowo wzniesionego, aktualnie istniejącego kościoła św. Małgorzaty i św. Augustyna
w Witowie26, w którego wnętrzu po dziś dzień ocalały dwa stanowiące przedmiot naszego
zainteresowania późnogotyckie nagrobki opackie, powstałe w odstępie siedmiu dziesięcioleci (około czy też raczej po roku — odpowiednio — 1493 i 1561, przy czym ta druga data nie stanowi pewnego roku śmierci opata Macieja Turobińskiego, zaś jego następca
— zmarły w r. 1602 Stanisław Kietliński vel Ketliński — poświadczony jest na urzędzie
dopiero w odniesieniu do r. 1567)27. Obecnie zatem przestały one być pomnikami bezimiennych postaci, która to okoliczność winna stanowić zarazem zachętę dla badaczy, by
również innym anonimowym dotąd nagrobkom ze średniowiecza i czasów nowożytnych
poświęcić więcej uwagi, na którą z pewnością zasługują.

25
Do biografii opata Marcina Kozierowskiego vel Koziorowskiego zob. m.in.: A. J. D. K r a s z e w s k i, Supplement do drugiey Żywotow części, s. 323 nr 14; W. K n a p i ń s k i, Święty Norbert i jego zakon, s. 184; N. B a c k m u n d, Monasticon Praemonstratense, t. 1, s. 348 [drugie wydanie: t. 1 cz. 2, s. 424]; K. G ł o w a c k i, Kościół
św. Małgorzaty, s. 21–23, 26 [2 wyd.: s. 16–17]; M. K ę d z i e r s k a, Średniowieczne dzieje klasztoru, s. 45–47.
Także: K. N i e s i e c k i, Herbarz polski, t. 5, Lipsk 1840, s. 344–345; A. B o n i e c k i, Herbarz polski, t. 12, Warszawa 1909, s. 81–82. Nadto: A. J. D. K r a s z e w s k i, Supplement do drugiey Żywotow części, s. 274.
26
Zob.: Archidiecezja łódzka. Informator [1996], pod red. J. J a ń c y, Łódź 1996, s. 367, gdzie w nocie historycznej o dziejach świątyni ponorbertańskiej w Witowie czytamy, że została „konsekrowana prawdopodobnie
w 1784 r., [choć] wymienia się tylko poświęcenia kościoła, bez nazwiska konsekratora”. Por. K. G ł o w a c k i,
Kościół św. Małgorzaty, s. 55, 165 [2 wyd.: s. 35, 103].
27
A. J. D. K r a s z e w s k i, Supplement do drugiey Żywotow części, s. 323–324 nr 17; N. B a c k m u n d, Monasticon Praemonstratense, t. 1, s. 347 [drugie wydanie: t. 1, cz. 2, s. 424].
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S

ymbolika godeł herbowych współczesnych ordynariuszy polskich archidiecezji i diecezji katolickich jest ważnym problemem badawczym komunikatów przekazywanych
przez herb. Analiza tego języka heraldycznego wydaje się szczególnie ważna z prostego powodu: herbów osób duchownych ciągle przybywa i będzie przybywać, Kościół bowiem nigdy nie porzucił tradycji używania herbów przez duchownych wyższych stopni w hierarchii kościelnej. Z tej racji próba szukania tendencji, motywów, które kierują tworzeniem
współczesnych znaków herbowych może być pomocna z jednej strony w rozumieniu i odczytywaniu już istniejących znaków, z drugiej w tworzeniu nowych zgodnie z zasadami heraldyki.
Potrzebę taką potwierdza tematyka podejmowana przez polskich badaczy zajmujących
się herbami kościelnymi. W referatach wygłoszonych na konferencji naukowej na temat
stanu badań i perspektyw polskiej heraldyki kościelnej, zorganizowanej przez Katedrę
Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Kościoła Katolickiego KUL oraz lubelski
Oddział Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, która odbyła się w Lublinie w 2000 roku1,
dwa na siedemnaście referatów podejmowało zagadnienia dotyczące herbów członków
polskiej hierarchii kościelnej w XX wieku2. Dla podjętego przez nas tematu szczególnie
cenny jest artykuł Edwarda G i g i l e w i c z a, w którym autor pokazuje proces tworzenia
herbów, podstawowe źródła i charakterystyczne zjawiska dla heraldyki biskupiej okresu
przed 1989 rokiem. Do wymienianych przez niego źródeł: pieczęci biskupiej, papieru
listowego, druków urzędowych, druków ulotnych, schematyzmów diecezjalnych, kronik
parafialnych, wydawanych widomości diecezjalnych, prasy religijnej, tekstów przemówień
czy listów duszpasterskich wygłaszanych przy lub niedługo po objęciu urzędu i w końcu
ankiety przeprowadzonej w 1989 roku wśród członków episkopatu polskiego przez Instytut Historii Kościoła KUL należy dodać koniecznie Internet, zwłaszcza przygotowywane
coraz bardziej profesjonalnie oficjalne strony WWW diecezji, na których znajdują miejsce
herby pasterzy diecezji. Dostarczają one nie tylko materiału ikonograficznego. Niektóre
strony dołączają także mniej lub bardziej profesjonalne opisy i interpretację herbu. Choć
pozostają jak na razie w mniejszości, trzeba odnotować w tym względzie wyraźny postęp

1
Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, pod red. K. S k u p i e ń s k i e g o i A. W e i s s a, Warszawa 2004. Tamże artykuł A. W e i s s a, Stan badań nad heraldyką kościelną, s. 9–16, podający podstawową literaturę obcą na temat herbów kościelnych i podsumowujący dorobek polskich badaczy w tej dziedzinie. Dodać do tego należy najnowszą pracę P. D u d z i ń s k i e g o, Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne
w kościołach chrześcijańskich, Warszawa 2007, w której autor poświęca nieco miejsca także heraldyce polskiego episkopatu.
2
P. D u d z i ń s k i, Heraldyka polskiej hierarchii Kościoła greckokatolickiego na tle herbów hierarchii Kościołów unii brzeskiej i użhorodzkiej, s. 177–192 oraz E. G i g i l e w i c z, Herby biskupów polskich w okresie PRL
(w świetle ankiety Instytutu Historii Kościoła KUL, przeprowadzonej wśród episkopatu polskiego w 1989 r.),
s. 193–201.
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w porównaniu ze stanem sprzed kilku lat3. Właśnie uwagi na temat trudności interpretacyjnych niektórych symboli, często odwołujących się nie tylko do tradycyjnej ikonografii
chrześcijańskiej, ale także do wydarzeń z życia osobistego użytkowników herbów, skłaniają do podjęcia próby zebrania i rzeczowego pogrupowania tychże symboli.
Materiał ikonograficzny, który stanowią 43 herby ordynariuszy polskich archidiecezji
i diecezji, zebrany został w latach 2004–2007 i dotyczy stanu osobowego episkopatu Polski z początku września 2007 roku4. Dostarczyły go przede wszystkim strony WWW poszczególnych diecezji, część zebrano także drogą korespondencji z kuriami diecezjalnymi
oraz w kościołach katedralnych diecezji, gdzie powszechnym zwyczajem jest umieszczanie herbów nad tronem biskupim. Nieliczne herby pochodzą z pracy K. R. P r o k o p a, Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczpospolitej, wydanej w Krakowie, w 1998 roku,
w której autor do biogramów biskupów dołączył schematyczne przedstawienia ich tarcz
herbowych.
Interpretacji symboliki dokonano na podstawie słowników symboli, artykułów prasowych, zwłaszcza wywiadów udzielanych mediom przez biskupów oraz informacji udzielanych przez kurie diecezjalne5. Na ich podstawie udało się wydzielić tematyczne grupy
symboli znajdujących się w tarczach herbowych biskupów, odnoszące się do sfery symboliki religijnej i świeckiej. Są to grupy symboli chrystologicznych, pneumatologicznych, mariologicznych, hagiograficznych, topograficznych i kulturowych.
Symbole chrystologiczne
Najliczniejszą grupą symboli znajdujących się w tarczach ordynariuszy są symbole chrystologiczne. Oddają one złożoność obrazu Jezusa, jaki przekazuje chrześcijaństwo. Jezus
głosząc swą naukę, najczęściej czerpał obrazy ze świata przyrody. Sam siebie nazywał winną latoroślą, barankiem, chlebem. Po zmartwychwstaniu swą misję powierzył Kościołowi
stając się jego głową6. Z tych powodów grupa symboli chrystologicznych potraktowana
jest tu szeroko i obejmuje także symbole biblijne i eklezjologiczne, spełniają one bowiem
tę samą funkcję, przekazywania podstawowych treści teologicznych chrześcijaństwa.
Dla chrześcijan najważniejszym znakiem Zbawiciela i zbawienia jest krzyż. Pierwsze
miejsce, jakie przysługuje mu wśród symboli chrześcijańskich oddaje także fakt, że pojawia się aż na 26 tarczach herbowych biskupów. W wielu przypadkach krzyż jako przedmiot heraldyczny w tych tarczach herbowych nawiązuje do bogatej i dobrze znanej
ogólnej symboliki chrześcijańskiej, trudno zatem interpretować jego znaczenie (tak
w herbach: biskupów Tadeusza Gocłowskiego, Adama Śmigielskiego, Wojciecha Ziemby,
Władysława Ziółka, Józefa Życińskiego).
Znaczenie krzyża jako symbolu zwycięstwa nad śmiercią i zmartwychwstania podkreślają często inne przedmioty heraldyczne w tarczach herbowych. Okala go wieniec z gałęzi
dębu i wawrzynu. Dąb w symbolice to drzewo królewskie, symbol siły, stałości, potęgi7.

3

Por. E. G i g i l e w i c z, Herby biskupów polskich, s. 194–195.
Koncepcja artykułu oparta jest na pracy licencjackiej Symbolika herbów współczesnych ordynariuszy polskich, napisanej pod kierunkiem dr hab. Henryka Wąsowicza, obronionej w Wyższej Szkole Humanistyczno–Przyrodniczej w Sandomierzu, w roku 2004.
5
Z licznych opracowań na temat symboliki świeckiej i religijnej najbardziej pomocne okazały się słowniki
W. K o p a l i ń s k i e g o, Słownik symboli, Warszawa 1990; D. F o r s t n e r, Świat symboliki chrześcijańskiej,
Warszawa 1990; J. C i r l o t a, Słownik symboli, Kraków 2000 oraz opracowania dotyczące świętych Kościoła
powszechnego i polskiego: H. F r o s a, F. S o w y, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno—hagiograficzny, Kraków 1975; T. Z a l e s k i e g o, Święci na każdy dzień, Warszawa 2002; Hagiografia polska. Słownik bio–bibliograficzny, pod red. R. G u s t a w a, T. 1–2, Poznań—Warszawa—Lublin, 1971–1972 oraz opracowanie R. K n a p i ń s k i e g o, Titulus ecclesiae. Ikonografia wezwań współczesnych kościołów katedralnych w Polsce, Warszawa 1999.
6
D. F o r s t n e r, op. cit., s.10.
7
W. K o p a l i ń s k i, op. cit., s. 64; J. C i r l o t, op. cit., s. 103.
4
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Wawrzyn — znak triumfu, chwały, zwycięstwa, nieśmiertelności, także czystości8. Wieniec
— symbol ofiary, sprawiedliwości, śmierci i jednocześnie siły żywotnej (herb biskupa Andrzeja Dzięgi)9. Liść dębu zastępuje też połowę pionowej i poprzecznej belki krzyża, czyniąc z niego drzewo życia w herbie biskupa Jana Szlagi. Interpretacja ta dotyczy starszej
wersji herbu biskupa opisywanej przez Edwarda Gigilewicza. Nowsza ma nieco inną formę, choć wymowa pozostaje zasadniczo niezmieniona, wskazując na zbawczy a więc dający życie ludzkiej naturze (tę właśnie symbolizuje dąb) wyraz cierpienia Chrystusa10.
Podobną treść przekazuje także łacińskie określenie na poprzecznej belce krzyża: resurrexit. Odnosi się ono do Chrystusa (herb arcybiskupa Alfonsa Nossola). Postać Chrystusa
królującego na krzyżu znajduje się także w herbie biskupa Piotra Libery. Przedstawienie
to pochodzi z katowickiej archikatedry pod wezwaniem Chrystusa Króla. Biskup Piotr Libera używał go w swoim herbie będąc od 1997 roku sufraganem katowickim. Nie zmienił
go także po nominacji i objęciu rządów w diecezji płockiej (31 V 2007). Idea Chrystusa
zwycięskiego na krzyżu w tarczach herbowych biskupów Stefana Cichego oraz Jana Tyrawy wyrażona jest przez umieszczenie na pionowej belce krzyża paschału. Paschał to
symbol pochodzenia liturgicznego, gdzie jest znakiem zmartwychwstałego Chrystusa11.
Symbol ten nawiązuje zapewne do dewiz herbowych: Per crucem ad lucem, oraz Crux ave
spes unica ukazując krzyż jako narzędzie zbawienia i nieśmiertelności. W herbie biskupa
Zbigniewa Kiernikowskiego złoty krzyż i cztery promienie wychodzące z jego centrum są
znakiem zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią12. Ideę krzyża zwycięskiego podkreśla też sama forma krzyża: krzyż wywyższony na sferze w polu tarczy biskupa Adma Dyczkowskiego, podwyższenie krzyża świętego w prawym polu tarczy trójdzielnej w słup biskupa
Włodzimierza Juszczaka13.
W godłach herbów biskupów polskich obecna jest także symbolika krzyża jako znaku
Bożego miłosierdzia. W herbach podkreślają ją promienie (czerwone i srebrne) wychodzące z krzyża (herb biskupa Jerzego Mazura). Podobnie w herbie biskupa Ignacego Deca
od monogramu „XP” odchodzą po trzy promienie czerwone i srebrne. Motyw ten zaczerpnięty jest z dwóch Obrazów Miłosierdzia Bożego autorstwa Eugeniusza Kazimirowskiego (1934) oraz Adolfa Hyły (1944) związanych z działalnością św. Faustyny Kowalskiej
i kultem Bożego Miłosierdzia.14. Krzyż wyrasta też z tablic starotestamentowych przykazań
i w tym kontekście jest zapewne znakiem Nowego Testamentu (herb biskupa Jana Styrny).
Spotykamy także krzyż św. Łazarza, znak bractwa szpitalnego powstałego w Jerozolimie
w 1120 roku (herb biskupa Jana Wieczorka). Jest on ilustracją dewizy herbowej biskupa:
Servire populo15. Arcybiskup Stanisław Gądecki zamieścił w swoim herbie krzyż jerozolimski, znak Ziemi Świętej symbolizujący pięć ran Chrystusa ukrzyżowanego16. Biskup Andrzej Dziuba umieścił w herbie krzyż św. Andrzeja, narzędzie męki świętego. W herbie
arcybiskupa Stanisława Nowaka podwójny krzyż arcybiskupi jest oznaką pełnionego
przez niego urzędu. Podwójny krzyż procesyjny zgodnie ze zwyczajem heraldycznym po-

8

W. K o p a l i ń s k i, op. cit., s. 444; J. C i r l o t, op. cit., s. 439.
W. K o p a l i ń s k i, op. cit., s. 458.
10
Por. E. G i g i l e w i c z, Herby biskupów polskich, s. 195; R. C i e c h o l e w s k i, Skarby Pelplina, Pelplin 1997,
s. 72.
11
Por. T. S i n k a, Zarys liturgiki, Gościkowo–Paradyż 1988, s. 120.
12
Por. http://www.diecezja.siedlce.pl/biskupi.php?i=11&r=6
13
Jak podaje P. D u d z i ń s k i, Heraldyka polskiej hierarchii, s. 185, w 2000 r. herb ten nie był jeszcze do końca
opracowany i miał nieco inną formę niż obecny, w którym przedstawienie Chrystusa ukrzyżowanego zastąpił
bardziej poprawny heraldycznie symbol wywyższonego krzyża, por. ibidem, s. 180.
14
Por. M. F. K o w a l s k a, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 1996, s. 11–12.
15
Por. P. D u d z i ń s k i, Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997, s. 105.
16
Ibidem, s. 103.
9
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winien znajdować się pod tarczą herbową, podobnie jak dewiza herbowa, którą zwyczajowo umieszcza się na szarfie barwy pola lub bez niej pod tarczą 17.
Ciekawym zjawiskiem jest umieszczanie w tarczach herbowych przedmiotów heraldycznych związanych z osobą Jana Pawła II. W herbach arcybiskupów Józefa Michalika
oraz Kazimierza Nycza znajdują się krzyże łacińskie przesunięte w prawo, przejęte z papieskiego herbu na znak szacunku dla autorytetu osoby papieża. Arcybiskup Kazimierz
Nycz używał takiego krzyża także w pierwszej odmianie swojego herbu, w której od lewej,
pod krzyżem znajdował się wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej z Kalwarii Zebrzydowskiej18. Natomiast biskup Wacław Depo w polu swego herbu umieścił papieski pastorał —
krzyż.
Warto wspomnieć, że także biskup Tadeusz Rakoczy, jedyny spośród polskich ordynariuszy, który nie używa herbu, umieścił w swojej pieczęci biskupiej krzyż, na którym widzimy postać Chrystusa ukrzyżowanego. Od krzyża odchodzą promienie.
Symbolem krzyża i Chrystusa o starożytnym pochodzeniu jest pierwszy z omawianych
znaków pisarskich, tzw. krzyż monogramatyczny, powstały przez zmieniony zapis greckiej
litery „X” i dodanie pętli19. Właśnie ze względu na jego starożytne pochodzenie umieścił
go w swoim herbie arcybiskup Zygmunt Kamiński nawiązując do początków państwowości polskiej i długich tradycji diecezji płockiej. Arcybiskup, jako sufragan lubelski, posługiwał się herbem, w polu którego umieścił wizerunek Matki Boskiej z sanktuarium
w Krasnobrodzie. Wraz z objęciem biskupstwa płockiego dokonał zmiany symboliki swojego herbu. W tej drugiej odmianie posługuje się nim także jako arcybiskup szczecińsko–kamieński20. Krzyż monogramatyczny znajduje się także w tarczach herbowych
biskupów Kazimierza Ryczana oraz Edwarda Dajczaka. W przypadku herbu biskupa
Edwarda Dajczaka krzyż ten jest przesunięty w prawo i nawiązuje do krzyża z herbu Jana
Pawła II. Biskup umieścił ten symbol również w pierwszej odmianie swojego herbu, którego używał jako sufragan gorzowski i zielonogórsko–gorzowski. W takim samym znaczeniu
jak krzyż monogramatyczny występuje także monogram „XP” gdzie litera „P” skrzyżowana
jest pośrodku z literą „X” (w herbach biskupów Walentego Stefanka oraz Ignacego Deca).
Pierwszą i ostatnią literę alfabetu greckiego — „A” i „W”, od IV wieku n. e. dodawano do
monogramów czy krzyży aby nadać imieniu Chrystusa bardziej zrozumiałą postać. Ich
symbolika oparta jest na słowach z księgi Apokalipsy św. Jana”21. W herbach biskupich
znaki te występują trzy razy na kartach księgi Ewangelii wskazując na objawienie Boże jako podstawę życia chrześcijańskiego (herby Zbigniewa Kiernikowskiego, Mariana Gołębiewskiego, Józefa Życińskiego). Natomiast w polu tarczy arcybiskupa Władysława Ziółka,
błękitnym znajduje się krzyż grecki złoty, nad nim takaż litera omega.
Otwarte księgi ze znakami literowymi na kartach pojawiają się także w herbach biskupa
Ignacego Deca oraz arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. W pierwszym przypadku są znakiem prawdy płynącej z bożego objawienia i nawiązując do dewizy herbowej Misericordia
et veritas. W drugim księga jest wyrazem głębokiego umiłowania Pisma Świętego a słowa
ecce venio nawiązują do tekstu z Listu do Hebrajczyków i są upamiętnieniem dnia konsekracji biskupa22. Do ksiąg można też zaliczyć tablice dekalogu jako podstawowej części
Starego Testamentu (herb biskupa Jana Styrny).

17

Por. A. W e i s s, Heraldyka kościelna, kol. 733; E. G i g i l e w i c z, Herby biskupów warmińskich, Lublin
2000, s. 62; P. D u d z i ń s k i, Współczesna heraldyka, s. 64–65; 72–73.
18
Por. P. D u d z i ń s k i, Współczesna heraldyka, s. 22.
19
D. F o r s t n e r, op. cit., s. 36.
20
Por. R. M i s i a k, Życie i posługa pasterska abp. Zygmunta Kamińskiego, [w:] Ty jesteś kapłanem na wieki,
pod. red. Z. K r o p l e w s k i e g o i A. O f f m a ń s k i e g o, Szczecin 2006, s. 24–27.
21
Por. Apokalipsa św. Jana 1,8; 22,13.
22
Por. http://www.archidiecezja.pl/pl/informacje/osoby/arcybiskup_metropolita.html; List do Hebrajczyków
10,7.
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Chrystologiczną wymowę mają także znaki eucharystyczne — chleb i kielich z winem.
Takie przedstawienie znajdujemy w herbach biskupa Wiesława Meringa, gdzie w polu
dzielonym w rosochę, od czoła czerwonym, kielich złoty, nad nim hostia srebrna oraz biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, gdzie w polu dzielonym w rosochę na opak, od lewej błękitnym znajduje się chleb przełamany, nad nim kielich złoty. Na symbolikę
eucharystyczną wskazują także ryby w koszu przy monogramie Chrystusa w herbie biskupa Kazimierza Ryczana. Jest to nawiązanie do cudu rozmnożenia chleba i ryb znanego
z Ewangelii23.
Baranka — Chrystusa zwycięskiego — znajdujemy w herbie biskupa Zygmunta Zimowskiego. W herbie tym w polu dzielonym w pas, od podstawy zielonym, znajduje się baranek srebrny, w aureoli, broczący krwią, podtrzymujący prawą przednią nogą drzewce
z płatem chorągwi o strefie białej, na chorągwi krzyż czerwony. Ofiarę symbolizuje tu
krew, natomiast chorągiew z krzyżem to znak zwycięstwa24. Taki znak znajduje się także
w tarczy herbowej biskupa Tadeusza Płoskiego, gdzie w polu błękitnym chorągiew o strefie białej, na której krzyż czerwony. W głowicy orzeł ze sztandarów wojskowych, stosowany w znakach bojowych od czasów Księstwa Warszawskiego25.
Kościół, lud Boży przez chrzest włączony w mistyczne ciało Chrystusa, symbolizują
w herbach biskupich ryby. W polu dzielonym w rosochę, od prawej błękitnym trzy srebrne fale, pod nimi trzy takież ryby (herb biskupa Wiesława Meringa) oraz dwa baranki białe, zwrócone w lewo, z kłosami zboża złotymi, luzem, po prawej i lewej stronie (herb
biskupa Antoniego Dydycza). W tym drugim przypadku symbole są ilustracją dewizy Populus tuus — haereditas tua. Trzeba także wspomnieć, że biskup Andrzej Dziuba w słońcu, poza symbolem teologów, widzi także znak Chrystusa, Kościoła i Boga a srebrną lilię
odnosi nie tylko do Maryji, ale także do osób Trójcy Świętej.
Symbole pneumatologiczne
Symbole pneumatologiczne nie pojawiają się często w tarczach herbowych biskupów,
jednak omówienie ich w tym miejscu uzasadnione jest ich treścią teologiczną. Działanie
Ducha Świętego jest ściśle związane z posłannictwem Jezusa. W herbie kardynała Stanisława Dziwisza, w którym w polu błękitnym, od czoła, zlatująca biała gołębica, symbol ma
podwójne znaczenie. Interpretację tego znaku omówiono w części dotyczącej symboli
kulturowych. Także w innych tarczach herbowych symbolem Ducha Świętego jest gołębica. Gołąb zarówno w symbolice niechrześcijańskiej jak i biblijnej ma szczególne znaczenie. Jego sposób zabiegania o miłość, zaloty i gruchanie sprawiły, że gdziekolwiek
w Starożytnym Wschodzie czczono boginię miłości, wszędzie tam składano jej w ofierze
gołębie26. W Starym Testamencie gołąb przynosi Noemu wieść o końcu potopu stając się
symbolem pokoju i pojednania. W księdze Pieśni nad Pieśniami gołąb jest symbolem zjednoczenia z Bogiem, Żydzi składają go także wraz z synogarlicami w ofiarach na rzecz
świątyni. W końcu podczas chrztu Jezusa postać gołębicy przybrał Duch Święty. Gołąb
okazał się ulubionym znakiem miłości Ojca do Syna27. Opisane przez Ewangelistów ukazanie się Ducha Świętego w znaku gołębicy stało się motywem powszechnie spotykanym
w sztuce chrześcijańskiej28.
W herbach kardynała Stanisława Dziwisza i biskupa Jerzego Mazura jego boski charakter podkreślają promienie wypływające z jego postaci. Pojawia się także od czoła w polu
dzielonym w rosochę w herbach biskupów Jerzego Mazura i Wiktora Skworca. Taka kom23

Por. Ewangelia wg św. Mateusza 14, 13–21; Ewangelia wg św. Marka 6, 34–44; Ewangelia wg św. Łukasza
5, 4–11; 9, 12–17; Ewangelia wg św. Jana 6, 1–15.
24
Bogatą symbolikę baranka omawia D. F o r s t n e r, op. cit., s. 258–263.
25
P. D u d z i ń s k i, Współczesna heraldyka, s. 147.
26
M. L u r k e r, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, s. 60.
27
Ibidem, s. 61.
28
D. F o r s t n e r, op. cit., s. 231.
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pozycja herbów oddaje rolę Ducha Świętego, który zsyłany przez Chrystusa jest źródłem
natchnienia i wszelkiego działania. Warto też zauważyć, że symbol ten pojawia się z krzyżem (arcybiskupi Kazimierz Nycz, Józef Życiński), co podkreśla trynitarną naturę boską.
Dodatkowo w herbie arcybiskupa Kazimierza Nycza gołębica występuje wraz z symbolami św. Jana Chrzciciela i nawiązuje w ten sposób do ewangelicznej sceny chrztu Jezusa
w Jordanie.
Symbole mariologiczne
Maryja, jako matka Jezusa, zajmuje wyjątkowe miejsce w kulcie chrześcijańskim. Widoczne jest to także w herbach biskupów i arcybiskupów, w których symbole mariologiczne są drugą, po chrystologicznych, najliczniejszą grupą. Dominują tu przedstawienia
obrazowe oraz inicjał „M”, najczęściej majuskulny. Przedstawienia obrazowe mają związek
ze znajdującymi się w kościołach zarządzanych przez biskupów diecezji cudownymi obrazami maryjnymi, lub też z przedstawieniami szczególnie czczonymi przez biskupów ze
względów osobistych.
W herbie biskupa Ignacego Deca, w polu dzielonym w rosochę na opak, od prawej błękitnym, znajduje się przedstawienie Matki Bożej Świdnickiej z obrazu znajdującego się
w świdnickiej katedrze. Nieco inny charakter ma postać Matki Bożej Nieustającej Pomocy
znajdująca się w polu tarczy dzielonej w rosochę, od prawej w herbie biskupa Jerzego Mazura. Wskazuje ono na Maryję jako Wspomożycielkę, wstawiającą się u Boga za całym światem, którego znak — kulę ziemską — znajdujemy w podstawie herbu, niejako pod stopami
Maryi. Osobistą patronką biskupa Wiesława Meringa jest Matka Boża z Guadelupe, której
wizerunek znajdujemy w jego herbie w polu dzielonym w rosochę, od lewej. W herbie Stanisława Nowaka, arcybiskupa częstochowskiego, w polu dzielonym w słup, od prawej
srebrnym, pod krzyżem arcybiskupim, od prawej znajduje się przedstawienie Matki Bożej
Częstochowskiej w półpostaci, z dzieciątkiem na lewym ramieniu. Należy też zaznaczyć,
że Matka Boża Królowa Polski jest główną patronką archidiecezji katowickiej. Przedstawienie patronki archidiecezji białostockiej — Matki Bożej Ostrobramskiej — w polu dzielonym w słup, od lewej błękitnym, pod krzyżem srebrnym, od lewej znajdujemy także
w herbie Edwarda Ozorowskiego, arcybiskupa białostockiego. To samo przedstawienie,
w polu dzielonym w słup, od lewej błękitnym, pod krzyżem złotym, od lewej umieścił
w swoim herbie arcybiskup warmiński Wojciech Ziemba. Znalazło się ono w herbie arcybiskupa w 2000 r., kiedy to został mianowany arcybiskupem białostockim. Warto wspomnieć, że symbolika jego herbu pozostawała zasadniczo niezmienna od początku jego
biskupiej posługi. Już w czasie, kiedy był sufraganem warmińskim, a potem ordynariuszem ełckim w polu tarczy jego herbu znajdował się krzyż, pod nim, od prawej monogram
„M”, nad którym korona oraz od lewej, postać świętego Wojciecha, pod którą gałązka palmowa. W drugiej odmianie, wraz z przejściem na arcybiskupstwo białostockie w polu tarczy pojawiło się pod krzyżem, od lewej, przedstawienie Matki Bożej Ostrobramskiej oraz
od prawej skrzyżowane pastorał i wiosło, atrybuty św. Wojciecha. Obecnie, jako ordynariusz warmiński używa trzeciej odmiany herbu, w którym w polu dzielonym w słup, krzyż
złoty, od lewej błękitnym, pod krzyżem, Matka Boża Ostrobramska, od prawej czerwonym,
pod krzyżem, postać św. Wojciecha z wiosłem. Warto też zauważyć, że Edward Ozorowski
jest trzecim ordynariuszem białostockim, który umieścił w herbie przedstawienie Matki
Bożej Ostrobramskiej (wcześniej Edward Kisiel i Wojciech Ziemba)29. W herbie Jana Martyniaka, metropolity przemysko–warszawskiego obrządku greckokatolickiego, w polu
dzielonym w rosochę, od czoła złotym, znajduje się Matka Boża Orantka30.

29

Por. K. R. P r o k o p, op. cit., s. 165.
W ikonografii Kościoła wschodniego częsty jest wizerunek Matki Bożej w pozie modlitewnej, w której dłonie nie są złożone, lecz wzniesione na wysokość ramion lub głowy i zwrócone ku górze. Przedstawiano ją czę30
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Monogramy „M” pojawiają się w dziewięciu herbach biskupich. W herbie Stefana Cichego, w polu błękitnym, pod krzyżem, od prawej, widzimy inicjał „M” srebrny. Jest on
ilustracją dewizy herbowej i wyraża Maryję stojącą pod krzyżem, na co wskazuje umieszczenie pod tym samym krzyżem, od lewej inicjału „J” symbolizującego św. Jana Apostoła.
Podobną wymowę ma inicjał „M” w polu tarczy biskupa Wacława Depo. „M” w czerwonym
polu tarczy biskupa Jana Tyrawy, od lewej, pod poprzeczną belką krzyża, symbolizuje patronkę diecezji bydgoskiej Matkę Bożą Pięknej Miłości. W herbie biskupa Kazimierza Górnego symbolami Maryji są inicjał „M” oraz dwa pasy błękitnej barwy, na których dwie
korony odnoszące się do świętego Maksymiliana Kolbe, odznaczającego się szczególnym
nabożeństwem do Maryji. Biskup Wiktor Skworc umieścił natomiast inicjał „M” w tarczy
sercowej. Nadanie mu centralnego miejsca jest być może wyrazem duchowości biskupa,
może też wskazywać na Maryję jako główną patronkę diecezji tarnowskiej. W herbie biskupa Adama Śmigielskiego minuskulny inicjał „m” tworzy ligaturę heraldyczną z krzyżem, który jest przedłużeniem prawej pionowej laski litery. „M” w wieńcu z dwunastu
gwiazd z herbu arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego nawiązuje natomiast do apokaliptycznej postaci Matki Bożej Zwycięskiej31. Biskup Adam Dyczkowski umieścił w swoim
herbie w polu dzielonym w słup, od prawej srebrnym, monogram imienia Maryja — „MA”
— błękitny32.
W starożytności kwiat lilii, ze względu na swoją białą barwę, był symbolem czystości
i boskiego światła. Lilie sadzi się na grobach jako symbol łaski Bożej, odpuszczenia win33.
Od dawna to także oznaka godności królów i książąt, którzy zwieńczali nią swoje berła
i umieszczali w swych herbach34. W Piśmie Świętym lilia jest natomiast symbolem wybrania, także czystości. Taką lilią jest Chrystus, Kościół, także Maryja, która w swym niepokalanym poczęciu zakwitła pośród ostów i cierni grzesznego rodzaju ludzkiego35.
W herbach biskupów ordynariuszy lilie pojawiają się najczęściej jako symbol maryjny.
W polu herbu arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia dzielonym w pas, od czoła błękitnym,
znajduje się lilia biała w wieńcu laurowym. Jest to symbol Matki Bożej Zwycięskiej, patronki diecezji warszawsko–praskiej, której ordynariuszem jest biskup. Natomiast w herbie biskupa Andrzeja Dzięgi w polu dzielonym w pas, od czoła dzielonym w słup, od lewej
widzimy cztery lilie w dwu rzędach po dwie. Liczba ta nawiązuje do czterech części modlitwy różańcowej i święta Matki Bożej Różańcowej obchodzonego 7 października. W 2002 r.
w to właśnie święto ogłoszono nominację biskupa na biskupstwo sandomierskie36. Biskup Andrzej Dziuba umieścił lilię w polu błękitnym, od czoła, nad krzyżem skośnym.
Ostatnim symbolem maryjnym w tarczach herbowych są gwiazdy. Symbolika chrześcijańska odnosi symbol gwiazdy do Maryji, gdyż jest jak gwiazda poranna, która poprzedza
wschód Słońca — Chrystusa i wydaje Go na świat. Hymn wieczorny Ave Maris Stella pozdrawia Maryję jako Gwiazdę Morza, która świeci nad falami świata niosąc otuchę i wskasto jako Matkę Miłosierdzia lub Matkę Bożą Płaszcza Opiekuńczego. W Kościele wschodnim kult Maryji — Opiekunki związany był z relikwią sukni Maryji Panny, przechowywanej w kościele Matki Bożej w Blachernach na
przedmieściach Konstantynopola. Jako znak opieki nad ludźmi Maryja rozpostarła na swych rękach chustę
— opiekuńczy płaszcz. Taki kanon ikonograficzny jest szczególnie popularny w sztuce ruskiej do czasów
współczesnych, por. H. B i e d e r m a n n, Leksykon symboli, Warszawa 2001, s. 252; M. G ę b a r o w i c z, Mater
Misericordiae — Pokrow — Pokrowa w sztuce i legendzie środkowo–wschodniej Europy, Wrocław–Warszawa
–Kraków 1982, s. 228; R. K n a p i ń s k i, op. cit., s. 270–271.
31
Por. R. M i s i a k, op. cit., s. 27.
32
Odmiana herbu w niniejszym artykule pochodzi ze strony WWW diecezji http://www.diecezja.zgora–
gorzow.opoka.org.pl/index–strony.html, natomiast w odmianie edytowanej przez K. R. P r o k o p a, op. cit.,
s. 35, oraz E. G i g i l e w i c z a, Herby biskupów polskich, s. 197, nad monogramem „MA” znajduje się korona złota.
33
H. B i e d e r m a n n, op. cit., s. 194.
34
P. D u d z i ń s k i, Alfabet, s. 117.
35
D. F o r s t n e r, op. cit., s. 188.
36
A. K r u c z e k, Być narzędziem w ręku Chrystusa, „Nasz Dziennik” 23–24XI/2002, s. 8; M. D a r o c h a, O herbie biskupa sandomierskiego Andrzeja Dzięgi, „Na Krakowskiej”, nr 12, 2003, s. 4.
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zując drogę37. Taka gwiazda zaranna umieszczona jest od prawej nad Giewontem w herbie
kardynała Stanisława Dziwisza38. W herbie arcybiskupa Józefa Michalika gwiazdę widzimy
w polu dzielonym w słup, od lewej błękitnym, pod poprzeczną belką krzyża. Warto zauważyć, że jest to zmodyfikowana postać godła z herbu papieskiego, w którym pod krzyżem,
od lewej, widzimy inicjał „M”. Modyfikacja ta wskazuje na godną uwagi świadomość heraldyczną twórcy i użytkownika herbu.
Symbole hagiograficzne
Symbole hagiograficzne można klasyfikować w różny sposób. Najprostszy podział
uwzględnia świętych Kościoła powszechnego i lokalnego. Można też dzielić świętych na:
biblijnych, apostołów, ewangelistów, wyznawców lub też zastosować podział chronologiczny. Jednak właściwszy dla wydobycia funkcji, jaką pełnią symbole hagiograficzne, wydaje się podział uwzględniający motywy przyjęcia wyobrażeń i symboli konkretnych
świętych do tarcz herbowych.
Pierwsza grupa symboli hagiograficznych odnosi się do świętych patronów diecezji
i ich świątyń. Trzeba na początku zauważyć, że symbole świętych patronów ziem i diecezji
wykraczają poza znaczenie topograficzne. Kult świętych rozpowszechniony w danych
państwach, ziemiach, miastach wpływał bowiem na mieszkańców w sferach duchowości.
Święty był przykładem moralnym, nadawał im właściwą sobie duchowość. Jego kult organizował niejednokrotnie życie publiczne. Imiona patronów nosiły kościoły. W nich wprowadzano kult w liturgię podczas świąt patronalnych. Symbole świętych, jako patronów
miasta czy kościoła, umieszczano niejednokrotnie na pieczęciach, a ze świętem patronalnym łączono ważne wydarzenia społeczne — zjazdy, pielgrzymki, jarmarki odpustowe,
sądy, wesela, zawieranie umów39.
Wezwanie św. Jana Chrzciciela nosiła już w XI w. jedna z pięciu najstarszych katedr
polskich zbudowana na Ostrowie, w diecezji wrocławskiej. Stał się on patronem diecezji.
Wyobrażenia głowy Jana Chrzciciela a także chrztu w Jordanie, używała od XII w. na pieczęciach wrocławska kapituła katedralna40. W XIV w. rada miejska Wrocławia obrała
św. Jana patronem miasta, a w 1530 r. cesarz Ferdynand I Habsburg nadał miastu herb,
w którego centralnym polu znajdowała się misa z głową Jana Chrzciciela. Symbol ten do
dzisiaj znajduje się w herbie miasta41. W herbie metropolity wrocławskiego Mariana Gołębiewskiego głowa św. Jana Chrzciciela na misie znajduje się w lewym polu dzielonym w pas, błękitnym, ponad dziewięcioma falami. Święty Jan Chrzciciel jest także
patronem archikatedry i kapituły warszawskiej42. W herbie arcybiskupa warszawskiego
Kazimierza Nycza symbolami św. Jana Chrzciciela są muszla złota i pod nią trzy krople wody srebrne43. Także metropolita przemysko–warszawski Jan Martyniak w polu dzielonym
w rosochę, od prawej zielonym, umieścił postać św. Jana Chrzciciela, patrona przemyskiej
katedry44.
Święty Wojciech, oprócz atrybutów należnych biskupom: pontyfikaliów, paliusza i księgi Ewangelii, przedstawiany bywa także z palmą męczeństwa, włócznią, jako narzędziem
męki oraz wiosłem — symbolem ewangelizacji. Dziś jest patronem Polski, Czech oraz met-

37

D. F o r s t n e r, op. cit., s. 104.
Por. http://www.pascha.org.pl/dokument.php?id=396; http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,68586,2879122.html
39
A. W i t k o w s k a, Titulus ecclesiae. Wezwania współczesnych kościołów katedralnych w Polsce, Warszawa
1999, s. 52–53.
40
Ibidem, s. 191nn.
41
R. K n a p i ń s k i, op. cit., s. 358.
42
A. W i t k o w s k a, op. cit., s. 189 n.
43
P. D u d z i ń s k i, omówienie herbu Kazimierza Nycza, http://www.archidiecezja.warszawa.pl/homepage/?a=1070
44
P. D u d z i ń s k i, Heraldyka polskiej hierarchii, s. 183.

38

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

Symbolika godeł herbowych współczesnych ordynariuszy diecezji polskich

151

ropolii gdańskiej, gnieźnieńskiej, warmińskiej oraz szczecińsko–kamieńskiej45. Znak świętego Wojciecha znajdujemy w herbie Stanisława Gądeckiego sufragana gnieźnieńskiego
a od roku 2000, arcybiskupa poznańskiego46. Umieścił on w polu dzielonym z lewa w skos,
od prawej srebrnym, czerwoną różę pięciopłatkową o dnie srebrnym i z takimi listkami
między płatkami. Nawiązywał w ten sposób do herbu Poraj, który przypisywano świętemu
Wojciechowi jako herb rodowy47. To samo nawiązanie do herbu Poraj znajdujemy w herbie Andrzeja Dziuby, ordynariusza łowickiego, który urodził się i przyjął święcenia kapłańskie w archidiecezji gnieźnieńskiej. Jest to więc nawiązanie do ważnych wydarzeń z jego
życia osobistego. Arcybiskup Wojciech Ziemba postać patrona archidiecezji warmińskiej
umieścił w swoim herbie w polu dzielonym w słup, od prawej czerwonym, pod krzyżem złotym. Jego atrybutami są wiosło oraz gałązka palmowa.
Wizerunki i symbole świętych patronów diecezji i miast znalazły się także w herbach
kilku innych ordynariuszy. Ordynariusz diecezji świdnickiej — Ignacy Dec w polu dzielonym w rosochę na opak od lewej czerwonym, umieścił postać biskupa w stroju pontyfikalnym, z pastorałem w lewej ręce. Jest to przedstawienie św. Stanisława, biskupa
i męczennika, patrona Polski i diecezji świdnickiej. W herbie Jana Tyrawy, ordynariusza
bydgoskiego, w polu czerwonym, od prawej, pod krzyżem, błogosławiony biskup włocławski Michał Kozal, patron diecezji bydgoskiej i miasta Włocławka48. Natomiast w polu tarczy herbu arcybiskupa Damiana Zimonia, ordynariusza katowickiego, dzielonym
w słup, od lewej czerwonym, znajdujemy godło herbu Odrowąż. Jest to atrybut św. Jacka
Odrowąża, patrona archidiecezji katowickiej49. Patronem eparchii wrocławsko–gdańskiej,
której władyką jest Włodzimierz Juszczak, jest św. Jozafat Kuncewicz, którego symbole —
cztery czarne pasy oraz czerwony żezł na nich, znajdujemy w polu trójdzielnym w słup, od
lewej srebrnym50. Atrybuty św. Michała Archanioła i św. Floriana, patronów kościoła katedralnego diecezji warszawsko–praskiej, znajdujemy w herbie Sławoja Leszka Głódzia,
w którym w polu dzielonym w pas, od podstawy dzielonym w słup, od lewej złotym, czerwony hełm, pod nim dzban przechylony, z którego płynie woda — atrybuty św. Floriana.
Atrybutem św. Michała archanioła jest natomiast ręka uskrzydlona, złota, w niej miecz takiż51. W herbie ordynariusza rzeszowskiego Kazimierza Górnego znajdujemy w polu dzielonym w słup, od lewej dzielonym w cztery słupy błękitne i srebrne, na nich korona
czerwona, nad nią korona złota. Są to atrybuty św. Maksymiliana Marii Kolbego, nawiązujące do wydarzeń z życia świętego. Gdy miał 12 lat objawiła mu się Matka Boża trzymając
w dłoniach dwie korony, czerwoną i białą. Zapytała chłopca, którą wybiera, dając do zrozumienia, że biała to znak czystości a czerwona męczeństwa. Mały Maksymilian wybrał
obie i jeszcze w tym samym roku wstąpił do seminarium franciszkańskiego52. Dwie korony znalazły się w herbie biskupa ze względu na posługę duszpasterską, jaką w latach
1977–1984 pełnił, będąc proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu i dziekanem dekanatu oświęcimskiego53. Inicjały imion Jezus–Maria–Józef,
„JMJ”, w głowicy herbu Stanisława Napierały, ordynariusza kaliskiego, nawiązują do obrazu Świętej Rodziny znajdującego się w Sanktuarium św. Józefa Kaliskiego w Kaliszu. Św.
Józef jest patronem diecezji kaliskiej.
45

Por. H. F r o s, F. S o w a, op. cit., s. 262 n.; W. Z a l e s k i, op. cit., s. 195 nn.; R. K n a p i ń s k i, op. cit., s. 485 nn.;
J. K a r w a s i ń s k a, Święty Wojciech, [w:] Polscy święci, pod red. J. B a r, t. 11, Warszawa 1987, s. 11–24.
46
K. R. P r o k o p, op. cit., s. 41.
47
J. K a r w a s i ń s k a, Wojciech — Adalbert, [w:] Hagiografia polska. Słownik bio–bibliograficzny, pod red.
R. G u s t a w a, t. 2, Poznań 1972, s. 572–589.
48
Por. S. L i b r o w s k i, Michał Kozal, [w:] Hagiografia polska. Słownik bio–bibliograficzny, pod red. R. G u s t a w a, t. 1, Poznań–Wrocław–Lublin 1971, s. 849–861.
49
Por. H. F r o s, F. S o w a, op. cit., s. 237; W. Z a l e s k i, op. cit., s. 475 nn.
50
Por. P. D u d z i ń s k i, Heraldyka polskiej hierarchii, s. 185.
51
Por. W. Z a l e s k i, op. cit., s. 581 n.; H. F r o s, F. S o w a, op. cit., s.351 n.; R. K n a p i ń s k i, op. cit., s. 463–472.
52
Por. M. W i n a w s k a, Szaleniec Niepokalanej. Święty Maksymilian Kolbe, Niepokalanów 1999, s. 15.
53
K. R. P r o k o p, op. cit., s. 48.
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Mniej liczną grupą są symbole i wizerunki świętych patronów osobistych. Patronat ten
nie dotyczy tylko związku imion. Za patronów osobistych uznano także świętych założycieli zakonów, z których wywodzą się niektórzy biskupi, jako twórców wybranej przez
nich duchowości. Biskup Andrzej Dziuba w polu błękitnym umieścił srebrny krzyż skośny,
atrybut św. Andrzeja Apostoła54. Biskup Stanisław Napierała w polu czerwonym umieścił
postać św. Stanisława Biskupa i Męczennika, w stroju pontyfikalnym, pod którym łoże
czarne i postać w postawie modlitewnej. Jest to nawiązanie do popularnego przedstawienia cudu wskrzeszenia komesa Piotra z Piotrawina, znanego z Żywota św. Stanisława
z połowy XIII wieku55. Atrybuty św. Kazimierza Królewicza umieścił w herbie ordynariusz
kielecki Kazimierz Ryczan56. W polu dzielonym w prawy skos, od lewej czerwonym, miecz
na opak srebrny, na nim korona takaż, dwie lilie złote, poniżej korony majuskulne inicjały
św. Kazimierza, „SK”, złote. Św. Wojciech patron archidiecezji warmińskiej, którego postać
pojawia się w omawianym wyżej herbie Wojciecha Ziemby, jest też patronem osobistym
arcybiskupa.
Atrybuty świętych patronów i założycieli zakonów umieścili w swoich herbach Antoni
Dydycz, ze zgromadzenia kapucynów oraz Adam Śmigielski, salezjanin. W głowicy herbu
Antoniego Dydycza, czerwonej, symbolami św. Franciszka są krzyż — taw — oraz dwie
przybite do niego, skrzyżowane ręce57. Podłożona pod krzyż kotwica, serce oraz gwiazda
betlejemska w herbie Adama Śmigielskiego nawiązują do symboli z godła salezjańskiego, w którym w polu błękitnym kotwica złota, nad nią od lewej serce z płomieniami, oraz
płomienna gwiazda, od prawej postać św. Franciszka Salezego, patrona zgromadzenia salezjanów58. Znak zakonu ojców bazylianów, gorejący słup — stylos — znajduje się w polu dzielonym w trzy słupy, od środka błękitnym w herbie Włodzimierza Juszczaka59.
Charakterystyczne cechy duchowości świętych są też wykorzystywane jako ilustracje
dewiz herbowych. Takie znaczenie ma inicjał „J” umieszczony od lewej pod krzyżem
w herbie biskupa Stefana Cichego. Na interpretację taką wskazuje maryjny inicjał „M”, pod
krzyżem od prawej. Jest to ilustracja sceny z Golgoty, gdzie pod krzyżem Jezusa stała Maryja i św. Jan Apostoł. Podobną rolę w herbie arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego pełni
przedstawienie św. Franciszka z Asyżu stojącego na kuli pod krzyżem Chrystusa, wskazującego na Chrystusa i jego krzyż, który jest umocnieniem wierzących według słów dewizy
W tym, który umacnia.
Symbole topograficzne
Symbole topograficzne w herbach biskupich stanowią w większości znaki ziem, na których biskupi pełnią posługę, względnie ziem, z których pochodzą. W związku z tym
pełnią ważną funkcję rozpoznawczą. W pewnym sensie rolę symboli topograficznych
spełniają też symbole świętych patronów diecezji i kościołów katedralnych, zarówno mariologiczne, jak i hagiograficzne, ale ich symbolika wykracza poza to znaczenie, dlatego
omówione zostały w osobnych punktach, w których sygnalizowane były związki symboli
z diecezjami.
W herbie arcybiskupa Józefa Michalika, w polu dzielonym w słup, od prawej w pas, od
podstawy widzimy pole srebrne, na którym sześć skosów czerwonych, lewych. Podobnie
w herbie biskupa Zygmunta Zimowskiego w polu dzielonym w pas, pas srebrny, na którym trzy skosy czerwone, lewe. Jest to nawiązanie do polskich barw narodowych, przyję-
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Por. D. F o r s t n e r, op. cit., s. 15.
Por. Z. S u ł o w s k i, Z. W i k t o r z a k, Stanisław ze Szczepanowa, [w:] Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny, pod red. A. W i t k o w s k i e j, Poznań 1994, s. 515–530; H. F r o s, F. S o w a, op. cit., s. 415.
56
Por. K. D r z y m a ł a, Święty Kazimierz, Kraków 1984; H. F r o s, F. S o w a, op. cit., s. 283 n.
57
H. F r o s, F. S o w a, op. cit., s. 183.
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J. S o b c z a k, Święci i ich symbole, Poznań 2000, s. 68.
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P. D u d z i ń s k i, Heraldyka polskiej hierarchii, s. 185.
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tych z motywów patriotycznych. Symbolem narodowym jest też Orzeł Biały w herbie
biskupa sandomierskiego Andrzeja Dzięgi, który nawiązuje także do dziesięciowiekowych
tradycji Sandomierza i ziemi sandomierskiej. Warto zauważyć, że symbol ten jeszcze do
niedawna był herbem miasta Sandomierza60.
Godła herbów ziemskich umieścili w swoich herbach arcybiskupi Jan Martyniak w polu
dzielonym w rosochę, od lewej błękitnym lew wspięty, złoty, ukoronowany oraz Marian Gołębiewski w polu dzielonym w słup, od prawej dzielonym w pas, od podstawy złotym, orzeł
czarny, ze złotymi szponami i dziobem oraz takąż przepaską na piersiach. W pierwszym
przypadku złoty lew nawiązuje do herbu ziemi lwowskiej, gdzie urodził się hierarcha61.
W drugim, czarny orzeł jest znakiem Śląskich Piastów, Księstwa Wrocławskiego, znajduje
się także w herbie Wrocławia i diecezji wrocławskiej.
Liczną grupę stanowią godła herbów miejskich. Dotyczą zarówno miast i ziem z których
pochodzą biskupi jak i miast i ziem w których pełnią pasterską posługę. Do nich należą:
szczupak złoty w polu dzielonym w słup, od prawej błękitnym, w herbie arcybiskupa Damiana Zimonia. W tym przypadku ryba pojawia się jako godło herbu mówiącego miasta
Rybnika, z którego pochodzi metropolita katowicki62. Arcybiskup skomponował herb w ten
sposób, że w polu dzielonym w słup, od prawej znajduje się symbol miasta, z którego pochodzi arcybiskup, od lewej natomiast godło herbu Odrowąż, symbol św. Jacka Odrowąża, patrona archidiecezji katowickiej, w której arcybiskup posługuje.
W tarczy herbowej ordynariusza tarnowskiego Wiktora Skworca, w polu dzielonym w rosochę, od lewej gwiazda, pod nią księżyc. Jest to godło herbu Leliwa, którym posługuje się
ród Tarnowskich, długoletnich właścicieli miasta, których protoplasta ufundował tu
w XIV w. kościół parafialny, późniejszą katedrę diecezji tarnowskiej63. Godło herbu Leliwa
pojawia się także w podobnej funkcji w herbie Zygmunta Zimowskiego, ordynariusza radomskiego, który urodził się, wychował i przyjął święcenia kapłańskie w diecezji tarnowskiej. W herbie tym, widzimy w polu dzielonym, pas srebrny, na którym trzy czerwone skosy
lewe, od czoła dzielonym w słup, od prawej w polu błękitnym złota gwiazda, pod nią takiż
księżyc. Od lewej w polu czerwonym herb Radomia: tarcza późnogotycka, w niej, w polu
czerwonym srebrny mur z trzema takimiż wieżami o trzech cieniach każda i otwartą bramą.
W bramie majuskulny inicjał „R”, złoty, nad bramą korona królewska, od prawej herb papieża Jana Pawła II — tarcza, w polu błękitnym krzyż złoty, pod nim, od lewej takiż inicjał „M”. Pod tarczą dwa skrzyżowane klucze, nad nią papieska tiara. Podobnie, jak Damian
Zimoń, Zygmunt Zimowiski umieścił od prawej symbol ziemi, z której pochodzi, od lewej
natomiast — miasta Radomia stolicy radomskiej diecezji, w której pełni posługę. Dziwi fakt,
że w polu, zamiast godła znalazła się także tarcza, co jest niekonsekwentne zważywszy, że
w polu sąsiednim znalazło się tylko godło herbowe miasta Tarnowa. Podobny program
zamieścił w swojej tarczy herbowej ordynariusz zamojsko–lubaczowski Wacław Depo,
w którego tarczy, w polu od podstawy błękitnym widzimy herb Szydłowca: w polu tarczy
czerwonym, od prawej godło herbu Odrowąż, od lewej godło herbu Szreniawa. Jest to nawiązanie do herbów dawnych właścicieli Szydłowca — rodzinnego miasta biskupa — Szydłowieckich i Lubomirskich64. W tej samej tarczy, w polu od lewej zielonym — tarcza herbu Jelita Zamoyskich, znajdującego się w herbie Zamościa: w polu czerwonym trzy kopie złote
w gwiazdę, środkowa na opak w słup. W herbie ordynariusza koszalińsko–kołobrzeskiego
Edwarda Dajczaka, w polu dzielonym w słup, od lewej błękitnym widzimy dwa skrzyżowane
pastorały złote, krzywaśniami na zewnątrz, nad nimi takaż infuła. Odnoszą się one do śred60

M. D a r o c h a, op. cit., s. 4.
P. D u d z i ń s k i, Heraldyka polskiej hierarchii, s. 183.
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Por. K. R. P r o k o p, op. cit., s. 165; A. P l e w a k o, J. W a n a g, Herbarz miast polskich, Warszawa 1994, s. 189
przedstawia współczesny herb Rybnika: „w polu błękitnym srebrny szczupak w skos pomiędzy dwiema zielonymi gałązkami złociście kwitnącej kotewki”.
63
A. W i t k o w s k a, op. cit., s. 99–100.
64
O herbie Szydłowca zob. H. S e r o k a, Dzieje herbu miasta Szydłowca: pieczęć i flaga — zaszczytne symbole
rozpoznawcze miasta, [w:] 600 lat parafii św. Zygmunta w Szydłowcu, Szydłowiec 2001, s. 31–42.
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niowiecznego władztwa biskupów kamieńskich. Znajdują się także w herbie miasta Kołobrzegu, stolicy biskupstwa.
Do innych symboli topograficznych można zaliczyć trzy białe lilie, w polu dzielonym
w słup, od prawej czerwonym. Biskup Adam Dyczkowski przyjął je z herbu archidiecezji wrocławskiej, w której pełnił posługę sufragana w latach 1978–199265. Do barw herbu
Warszawy nawiązuje także czerwone pole i złote symbole w herbie Kazimierza Nycza, arcybiskupa warszawskiego66. W polach tarcz arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego oraz biskupa Jana Szlagi pojawiają się natomiast fale — woda. Jan Szlaga umieścił ten motyw w swojej
tarczy herbowej ze względów osobistych — urodził się i wychował w Gdyni, nad morzem67.
Także biskup Wiesław Mering umieścił w swoim herbie fale, które poza symboliką odnoszącą się do sakramentu chrztu świętego mają znaczenie topograficzne i odnoszą się do jego rodzinnego Pomorza. Natomiast dziewięć fal w polu tarczy herbowej Mariana Gołębiewskiego nawiązuje do położenia diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej, której ordynariuszem
był w latach 1996–2004. W tych latach posługiwał się herbem w innej odmianie, w którym
w polu tarczy sześć fal, nad nimi księga otwarta z literami A i W na kartach. Po nominacji na
arcybiskupstwo wrocławskie dodał symbole św. Jana i archidiecezji wrocławskiej68. Dwie
srebrne fale znajdują się także w błękitnej podstawie w herbie obecnego ordynariusza diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej Edwarda Dajaczka. Warto zauważyć, że biskup Edward Dajczak jest trzecim ordynariuszem koszalińsko–kołobrzeskim, który umieścił w podstawie
herbu fale jako znak położenia zarządzanej przez niego diecezji. Fale znajdowały się także
w podstawie odmiany herbu obecnego arcybiskupa warszawskiego Kazimierza Nycza, którym posługiwał się w latach 2004–2007 będąc biskupem koszalińsko–kołobrzeskim. Także
pierwszy ordynariusz tej diecezji Ignacy Jeż umieścił w swoim herbie elementy herbów
miast Koszalina i Kołobrzegu69. Góry, widok Giewontu, który widać z miejsca zamieszkania
Stanisława Dziwisza, znalazły się w herbie kardynała jako znak jego pochodzenia70. Również
biskup Adam Dyczkowski przypisuje monogramowi „MA” skojarzenie z górskimi okolicami
Wadowic, w których się urodził71.
Znak Ziemi Świętej, umieścił w polu tarczy herbowej arcybiskup Stanisław Gądecki. Krzyż jerozolimski przyjęty został na pamiątkę pobytu w Jerozolimie, gdzie arcybiskup
odbywał studia biblistyczne72. Symbolem całej ludzkości, świata, jest kula ziemska umieszczona w podstawie pola herbu biskupa Jerzego Mazura. Natomiast biskup Andrzej Dziuba
w polu błękitnym, od podstawy umieścił pszenicę wiązaną w snopy, srebrno–złotą nad kopcem ziemi, które według biskupa mają symbolizować urodzajność ziem diecezji łowickiej
a także Wielkopolski, z której pochodzi biskup73.
Symbole kulturowe
Symbole kulturowe nie wywodzą się ani z symboliki chrześcijańskiej, ani nie mają znaczenia topograficznego. Trafiły jednak z różnych względów na tarcze herbowe biskupów
polskich. Godło herbu Boża Wola, w którym w polu błękitnym podkowa złota z takimże
zaćwieczonym na barku krzyżykiem kawalerskim i krzyżykiem luzem pośrodku, a pod nią
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Por. K. R. P r o k o p, op. cit., s. 35.
P. D u d z i ń s k i, omówienie herbu Kazimierza Nycza.
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Por. R. C i e c h o l e w s k i, op. cit., s. 72.
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Por. K. R. P r o k o p, op. cit., s. 47.
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Jedynie drugi ordynariusz koszalińsko–kołobrzeski Czesław Domin umieścił w swojej tarczy herbowej
atrybuty św. Michała Archanioła, patrona osobistego i patrona miasta Michałkowic, z którego pochodził, por.
K. R. P r o k o p, op. cit., s. 32, 47, 61, 172.
70
Por. http://www.pascha.org.pl/dokument.php?id=396.
71
Por. E. G i g i l e w i c z, Herby biskupów polskich, s. 196; K. R. P r o k o p, op. cit., s. 35.
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Por. K. R. P r o k o p, op. cit., s. 41.
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Por. Soli Deo, „Niedziela. Edycja łowicka” 24/2004, wydanie internetowe: http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli. php?doc=ed200424&nr=96.
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księżyc74. Herbem tym posługuje się rodzina Komorowskich, ze strony matki arcybiskupa
Józefa Michalika75. W tym przypadku zawołanie ma też treść religijną, choć nie to jest zapewne głównym powodem umieszczenia go w tarczy.
Narzędzia pracy i znaki górników — dwa skrzyżowane młoty — znalazły się w polu dzielonym w rosochę, od prawej w tarczy herbowej biskupa Wiktora Skworca. Urodzony
w Środzie Śląskiej był przez wiele lat duszpasterzem tej grupy zawodowej. Tradycje górnicze są także żywe w diecezji tarnowskiej, której jest ordynariuszem76. Słońce, znak teologów, umieścił w swojej tarczy biskup Andrzej Dziuba, profesor teologii, wykładowca
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II77. Orzeł z głowicy chorągwi w herbie biskupa polowego Wojska Polskiego
Tadeusza Płoskiego nawiązuje do polskich tradycji wojskowych. Natomiast trzem liliom
w opisywanym już wcześniej herbie Adama Dyczkowskiego biskup nadaje podwójne znaczenie i poza związkiem z herbem archidiecezji wrocławskiej mają dla niego znaczenie
znaku harcerskiego78.
Także przedmioty o symbolice religijnej niejednokrotnie mają dla użytkowników herbu
podwójne znaczenie. Symbol gołębicy — Ducha Świętego jest dla kardynała Stanisława
Dziwisza także upamiętnieniem roku 1998 — w Kościele obchodzonego jako Rok Ducha
Świętego, w którym otrzymał sakrę biskupią. Otwarta księga z inskrypcją ecce venio na
kartach, w interpretacji arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, nawiązuje do dnia jego konsekracji biskupiej79. Także biskup Andrzej Dzięga umieszczając cztery lilie w polu swojego
herbu, nawiązywał do dnia swojej nominacji na biskupstwo sandomierskie.
W tarczach herbowych pojawiają się także symbole wyrażające pewne idee moralne
i religijne. W herbie biskupa Jana Szlagi trzy gwiazdy ponad krzyżem wyrażają pełnię doskonałości. Czerwony skos lewy w tym samym herbie jest symbolem drogi człowieka, jego
moralności80. Kotwica natomiast, zwłaszcza umieszczona w zielonym polu, jest znakiem
chrześcijańskiej nadziei (tak w herbie arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego). Także zielona barwa pola w herbie biskupa Wacława Depo odnosi się do tej chrześcijańskiej cnoty81.
Błękitną barwę pola swojego herbu biskup Andrzej Dziuba odnosi do lojalności, miłości,
nieskazitelności, stałości, trwania, szukania pełni prawdy. Natomiast srebrny krzyż odnosi
do pokoju, szczerości i duchowego męstwa. Trzeba też wspomnieć o opisywanej wyżej
symbolice dębu i lauru, znaków siły i zwycięstwa, pojawiających się najczęściej w kontekście krzyża lub symboli mariologicznych. Mają tu one charakter podkreślający inne przedmioty heraldyczne a ich występowanie pełni ważne funkcje interpretacyjne.

*
Analiza symboliki godeł herbowych ordynariuszy diecezji polskich pokazuje dużą różnorodność tematyki i brak reguł doboru treści tych godeł. Sprawia to, że pojawiają się
w herbach zarówno przekazy proste, jak i przeładowane treścią. Z jednej strony można tu
wymienić godła herbowe arcybiskupa Alfonsa Nossola czy arcybiskupa Władysława
Ziółka, w których pojawiają się krzyże, uzupełnione o dodatkowe symbole wskazujące kierunek interpretacji, arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, w którego herbie znalazły się
trzy symbole diecezji warszawsko–praskiej — patronki diecezji i patronów kościoła katedralnego, niosące jednak także treści teologiczne. Z drugiej strony biskupa Zygmunta
Zimowskiego, w którego herbie znajduje się cały program obejmujący symbol o treści teo74

Por. J. S z y m a ń s k i, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 90.
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logicznej, jednocześnie wyraz chrystocentrycznej duchowości biskupa, symbole topograficzne odnoszące się do miast Tarnowa i Radomia oraz diecezji, których są stolicami,
w końcu symbol o treści patriotycznej, czy biskupa Jana Szlagi, w którym dominują treści
teologiczno–filozoficzno–moralne oraz treści nawiązujące do życia osobistego.
Przyczyny tej różnorodności tkwią już w procesie tworzenia herbów biskupich. Dokumenty papieskie i soborowe nie ingerują w treść godeł herbowych, zalecając jedynie by
były zgodne z zasadami heraldyki, proste i wymowne82. W wyniku tego sami biskupi najczęściej określają treści jakie mają się znaleźć w ich osobistych znakach. Trudno ustalić
osoby komponujące i dobierające motywy odpowiadające wybranym treściom czy wykonawców formy graficznej herbów. Wydaje się, że opisywane przez Edwarda Gigilewicza sytuacje, w których o treści tej decydują przypadki czy najbliżsi współpracownicy
biskupów nie znający sztuki heraldycznej, odchodzą powoli w przeszłość83. Nowe herby
biskupów, czy też nowe odmiany herbów już istniejących, na ogół skomponowane są poprawnie. Za przykład można podać herby hierarchów warszawskich: Kazimierza Nycza
i Sławoja Leszka Głódzia, Tadeusza Płoskiego, czy herb biskupa Andrzeja Dziuby wykonany przez artystę heraldyki, Maximiliana Marnau, pod nadzorem i według dyrektyw pochodzących od Petera Drummond–Murray of Mastrick, urzędnika Królewskiego Szkockiego
Kolegium Heraldycznego. Niestety nie dotyczy to wszystkich godeł herbowych. Trzeba
jednak zaznaczyć, że możliwości konsultacji są niejednokrotnie ograniczone przez
niewiele czasu jaki pozostaje między terminami nominacji i konsekracji biskupich czy ingresów84. Czynnikiem determinującym pozytywnie tworzenie poprawnych pod względem heraldycznym godeł herbowych jest rozwój środowisk naukowych prowadzących
badania nad herbami kościelnymi, przez co przybywa specjalistów mogących opracowywać projekty herbów.
Na dobór treści w godłach herbowych mają wpływ z jednej strony urząd, który pełnią
użytkownicy i pomysłodawcy herbów, z drugiej ich cechy osobiste: duchowość, święci patronowie, wyznawane przez nich wartości, uzdolnienia, tradycje rodzinne, historia życia
i duszpasterskiej posługi85. Przekaz dotyczy przede wszystkim treści teologicznych, oddających podstawowe prawdy wiary: śmierć i zmartwychwstanie Jezusa i chrześcijańską nadzieję z tym związaną oraz działanie Ducha Świętego w Kościele. Zaznacza się także
w herbach kult maryjny i kult świętych. Obecna jest wyraźnie symbolika odnosząca się do
poszczególnych diecezji i ziem, zarówno tych, z których pochodzą użytkownicy herbów,
jak i tych, w których posługują. Zastosowanie znajdują tutaj symbole świętych patronów
diecezji, kościołów katedralnych, ważniejszych sanktuariów oraz symbole topograficzne.
Najbardziej różnorodną tematykę mają symbole odnoszące się do życia osobistego biskupów. Na ich tarczach znajdujemy znaki odnoszące się do osobistych świętych patronów.
Warty wyróżnienia jest zwyczaj umieszczania w tarczach herbowych atrybutów założycieli i świętych patronów zakonów, z których wywodzą się niektórzy z biskupów. Ponadto
spotykamy także w godłach znaki bliskich biskupom grup społecznych, organizacji, herby
rodowe, symbole odnoszące się do ważnych wydarzeń z życia i posługi biskupiej, jak dzień
nominacji czy konsekracji, symbole uznawanych zasad moralnych a nawet życiowego
optymizmu.
Analiza treści potwierdza uwagi polskich heraldyków zajmujących się tą tematyką
o popularności motywu krzyża i znaku maryjnego często występujących razem. Paweł
D u d z i ń s k i widzi genezę tej popularności w czasach obrony przed totalitaryzmem komunistycznym w Polsce, kiedy to umieszczenie takiego motywu na tarczy herbowej było
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Por. P. D u d z i ń s k i, Współczesna heraldyka, s. 75–78, 89–90.
Zob. E. G i g i l e w i c z, Herby biskupów polskich, s. 200.
84
Zwracają na ten fakt uwagę P. D u d z i ń s k i, Współczesna heraldyka, s. 24; E. G i g i l e w i c z, Herby biskupów polskich, s. 200.
85
Por. P. D u d z i ń s k i, Współczesna heraldyka, s. 38–39.
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wyrazem poparcia dla kardynała Stefana Wyszyńskiego86. Duży wpływ na taki stan rzeczy
wywarł i nadal wywiera herb papieski Jana Pawła II będący odmianą jego herbu z okresu,
kiedy był arcybiskupem krakowskim, powstałym poprzez zmianę barw krzyża przesuniętego w prawo i inicjału „M” z czarnych na złote oraz dodanie właściwych urzędowi papieskiemu oznak godności87. Wpływ ten najbardziej widoczny jest w herbach arcybiskupów
Józefa Michalika, Kazimierza Nycza i biskupa Edwarda Dajczaka, którzy chcąc wyrazić szacunek dla osoby papieża przyjęli jego herb papieski w zmienionej postaci. Znak taki nazywany jest herbem dewocyjnym88. Z tych samych powodów biskup Wacław Depo umieścił
w tarczy herbowej krzyż nawiązujący do papieskiego pastorału. Wśród symboli maryjnych
zwraca uwagę dominacja inicjału „M”, zapewne także pod wpływem herbu papieskiego
oraz przedstawień obrazowych Maryji z różnych sanktuariów.
Te powstałe przed 1989 rokiem tendencje utrzymują się do dziś. We wszystkich ośmiu
herbach ordynariuszy, którzy przyjęli święcenia biskupie po roku 2000 (Wacław Depo,
Andrzej Dzięga, Ignacy Dec, Andrzej Dziuba, Zbigniew Kiernikowski, Wiesław Mering, Tadeusz Płoski, Zygmunt Zimowski), a więc w herbach nowo powstałych, znajdują się symbole chrystologiczne: krzyże w pięciu tarczach herbowych (w tym krzyż — atrybut św.
Andrzeja), monogram „XP”, baranek oraz hostia nad kielichem. Zwraca tu uwagę połączenie z monogramem „XP” a w herbie biskupa Jerzego Mazura także z krzyżem, czerwonych
i srebrnych promieni, symbolu Bożego miłosierdzia. Motywu tego nie ma w tarczach herbowych zaprojektowanych wcześniej, można więc sądzić, że wpływ na ich pojawienie się
miała kanonizacja św. Faustyny Kowalskiej.
W pięciu tarczach znajdujemy także symbole maryjne: w dwóch lilie, w dwóch przedstawienia ikonograficzne, w jednej monogram „M”. Zauważalna jest też obecność symboli topograficznych. Występują w siedmiu z omawianych herbów. W czterech są to herby ziem
czy miast zarówno rodzinnych jak i miejsc sprawowania urzędu biskupiego. Znajdujemy
też jedno przedstawienie ikonograficzne patronów diecezji, kłosy symbolizujące ziemię —
diecezję oraz wodę — symbol położenia rodzinnej ziemi nad morzem. Choć trudno mówić
o znaczeniu topograficznym, do sprawowanego urzędu nawiązuje też orzeł na chorągwi
w herbie ordynariusza polowego Wojska Polskiego. Obecność symboli topograficznych
nie jest tendencją nową ale coraz bardziej wyraźną. W nowo tworzonych herbach symbole
topograficzne, wraz z symbolami patronów diecezji, przewyższają liczebnie symbole mariologiczne. Dodać należy do tego także herby tych ordynariuszy, którzy z powodu przejścia na inne biskupstwo dokonali zmiany symboliki swoich herbów. Tak uczynili Sławoj
Leszek Głódź, który jako ordynariusz polowy Wojska Polskiego używał herbu, w którym
w polu dzielonym w słup, od prawej czerwonym znajdował się inicjał „S” złoty, niesiony
przez orła białego, w polu od lewej błękitnym trzy lilie srebrne jedna nad drugą, głowica srebrno–czerwona, szachowana w skos. Jako biskup warszawsko–praski używa on godła, w którym znajdują się opisywane wyżej symbole patronów kościoła katedralnego
diecezji warszawsko–praskiej św. Michała Archanioła, św. Floriana oraz symbolu patronki
diecezji — Matki Bożej Zwycięskiej. Także Kazimierz Nycz z chwilą przejścia na arcybiskupstwo warszawskie nawiązał do herbu, którego używał jako sufragan krakowski, zastępując przedstawienie Matki Bożej Kalwaryjskiej z Kalwarii Zebrzydowskiej, symbolami
św. Jana Chrzciciela, patrona archikatedry i kapituły warszawskiej oraz symbolem Ducha
Świętego. Także w herbie biskupa Edwarda Dajczaka po przejściu na biskupstwo koszalińsko–kołobrzeskie pojawiły się symbole fal i miasta Kołobrzegu, zniknęło natomiast pięć
krzyży, symbol Pięciu Braci Męczenników, patronów diecezji zielonogórsko–gorzowskiej,
której był sufraganem. Biskup Jan Tyrawa, który jako sufragan wrocławski umieścił w herbie symbol św. Jana Chrzciciela, zastąpił tenże symbol postacią bł. Michała Kozala, patrona
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Por. ibidem, s. 147.
Por. ibidem, s. 22; rys. 7.
Por. A. W e i s s, Wybrane zagadnienia, s. 18; P. D u d z i ń s k i, Współczesna heraldyka, s. 21–22.
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diecezji bydgoskiej, której został ordynariuszem. W końcu arcybiskup Marian Gołębiewski
po przejściu na arcybiskupstwo wrocławskie dodał do swojego herbu symbol św. Jana
Chrzciciela i śląskiego czarnego orła. Trzeba zwrócić uwagę na dwa zjawiska związane
z popularnością symboliki topograficznej w herbach hierarchów kościelnych. Pierwszym
jest przenikanie do herbów kościelnych heraldyki ziemskiej i miejskiej. Drugim jest popularność symbolu fal jako oznaki nadmorskiego położenia diecezji, w których posługują biskupi lub z których pochodzą.
Fakt takich relacji między treściami przekazywanymi przez herby biskupów każe stawiać pytanie o funkcję jaką pełnią. Tak wielka przewaga treści teologicznych wskazuje, że
nie są to tylko znaki rozpoznawcze, znaki urzędu biskupiego. Przede wszystkim przekazują prawdy objawione, ilustrują często dewizę i wraz z tym werbalnym przekazem stają się
pomocą w biskupim nauczaniu. Jako odbicie wartości szczególnie bliskich ich twórcom
pokazują też właściwe polskiej religijności cechy: chrystocentryzm, pobożność maryjną
i dużą rolę kultu świętych w życiu Kościoła. Umieszczanie w tarczach tak wielu symboli
patronów diecezji i symboli topograficznych sprawia, że herby ordynariuszy spełniają rolę
znaków diecezji, którymi zarządzają, zwłaszcza tych, które nie posiadają swoich herbów,
dlatego ważną i potrzebną rzeczą byłoby określenie miejsca i roli symboli topograficznych
w herbach biskupów.
Trzeba także zwrócić uwagę na trudności interpretacyjne jakie pojawiają się przy opracowywaniu herbów. W praktyce nie jest ono możliwe bez wyjaśnień ich pomysłodawców
i użytkowników, spotykamy tu bowiem odniesienia wykraczające poza tradycyjne znaczenia symboli świeckich i religijnych. Biorąc pod uwagę fakt, że twórcy mają prawo dowolnie komponować swoje godła herbowe trudno wysuwać postulaty co do ich treści. Jak
pokazano, mimo pewnych punktów wspólnych, akcenty rozkładają się tutaj różnie. Ważna
jest natomiast czytelność znaków. Bez względu na charakter przekazu ich funkcjonalność
jest określana przez możliwości właściwego odczytania ich przez odbiorców. W celu uniknięcia tej niekomunikatywności należy przy określaniu ich treści dokonywać koniecznych
wyborów.

Aneks 1
Ordynariusze diecezji polskich
CICHY Stefan, bp. Legnica
DAJCZAK Edward, bp. Koszalin–Kołobrzeg
DEC Ignacy, bp. Świdnica
DEPO Wacław, bp. Zamość–Lubaczów
DYCZKOWSKI Adam, bp. Zielona Góra–Gorzów
DYDYCZ Antoni, bp. Drohiczyn
DZIĘGA Andrzej, bp. Sandomierz
DZIUBA Andrzej, bp. Łowicz
DZIWISZ Stanisław, kard., Kraków
GĄDECKI Stanisław, abp. Poznań
GŁÓDŹ Sławoj Leszek, abp. Warszawa–Praga
GOCŁOWSKI Tadeusz, abp. Gdańsk
GOŁĘBIEWSKI Marian, abp. Wrocław
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GÓRNY Kazimierz, bp. Rzeszów
JUSZCZAK Włodzimierz, bp. Wrocław–Gdańsk
KAMIŃSKI Zygmunt, abp. Szczecin–Kamień
KIERNIKOWSKI Zbigniew, bp. Siedlce
LIBERA Piotr, bp. Płock
MARTYNIAK Jan, abp. Przemyś–Warszawa
MAZUR Jerzy, bp. Ełk
MERING Wiesław, bp. Włocławek
MICHALIK Józef, abp. Przemyśl
MUSZYŃSKI Henryk, abp. Gniezno
NAPIERAŁA Stanisław, bp. Kalisz
NOSSOL Alfons, abp. Opole
NOWAK Stanisław, abp. Częstochowa
NYCZ Kazimierz, abp. Warszawa
OZOROWSKI Edward , abp. Białystok
PŁOSKI Tadeusz, bp. Warszawa–Ordynariat polowy
RAKOCZY Tadeusz, bp. Bielsko–Żywiec
RYCZAN Kazimierz, bp. Kielce
SKWORC Wiktor, bp. Tarnów
STEFANEK Stanisław, bp. Łomża
STYRNA Jan, bp. Elbląg
SUSKI Andrzej, bp. Toruń
SZLAGA Jan , bp. Pelplin
ŚMIGIELSKI Adam, bp. Sosnowiec
TYRAWA Jan, bp. Bydgoszcz
WIECZOREK Jan, bp. Gliwice
ZIEMBA Wojciech, bp. Warmia
ZIMOŃ Damian, abp. Katowice
ZIMOWSKI Zygmunt, bp. Radom
ZIÓŁEK Władysław, abp. Łódź
ŻYCIŃSKI Józef, abp. Lublin
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1–24. Herby współczesnych ordynariuszy diecezji polskich
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25–43. Herby współczesnych ordynariuszy diecezji polskich (cd.)
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Przynależność rodowa średniowiecznych Trląskich
z powiatu gnieźnieńskiego. Uwagi dyskusyjne

Przynależność rodowa średniowiecznych Trląskich z powiatu gnieźnieńskiego...

L

iteratura przedmiotu poświęcona dziedzicom Trląga w powiecie gnieźnieńskim, położonego nad Jeziorem Pakoskim, stanowiącym granicę Kujaw i Wielkopolski, skupia się
głównie na problematyce działalności i najbliższego kręgu rodzinnego trzech najwybitniejszych przedstawicieli tej familii, działających u schyłku XIV i na początku XV w.: Jana (zm.
przed 1395 r.), kanclerza księcia słupsko–bydgosko–dobrzyńskiego Kazimierza Bogusławica (Kaźka), podstolego poznańskiego (1376–1405) Stefana i podkomorzego kaliskiego
(1401–1414) Wojciecha1. Ważkim problemem dociekań nad Trląskimi były zawsze próby
ustalenia ich przynależności rodowej. Starsza literatura przedmiotu widziała w nich bądź
Pałuków (Stanisław K o z i e r o w s k i)2, bądź Pomianów (Jan D ą b r o w s k i)3 a nawet Saszorów lub Łodziów (Ryszard K a b a c i ń s k i)4. Ostatnim najpełniejszym głosem dotyczącym
herbu, którym posługiwali się Trląscy była wypowiedź Jana P a k u l s k i e g o dotycząca
przynależności rodowej tego kręgu rodzinnego, który uznał ich za przedstawicieli rodu Pomianów, co badacz ów podtrzymał w swoim biogramie Stefana z Trląga, zamieszczonym
w Polskim słowniku biograficznym5. Co ciekawe, propozycji J. Pakulskiego nie zaakceptowała Joanna K a r c z e w s k a, autorka monografii o kujawskich Pomianach, która uznała
podkomorzego kaliskiego Wojciecha z Trląga za Leszczyca, jednak bez bliższego uzasadnienia swojego stanowiska6. Podobnie, kanclerza Jana i należącego do starszego pokolenia
Trląskich kanonika płockiego Trzebiesława do tego samego clenodium zaliczył we wcze1

Urzędnicy wielkopolscy XII–XV wieku. Spisy (dalej: Urz. wlkp.), opr. 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 j k o, Wrocław 1985, s. 117, 150–151; S. S z y b k o w s k i, Rządy Kazimierza (Kaźka) Bogusławica w ziemi bydgoskiej. Jeszcze o otoczeniu księcia słupsko–bydgosko–dobrzyńskiego, [w:] Książęta, urzędnicy, złoczyńcy, Gdańskie studia z dziejów średniowiecza nr 6, pod red. B. Ś l i w i ń s k i e g o, Gdańsk 1999, s. 248. Niniejsze uwagi są kontynuacją zainteresowań piszącego te słowa rodziną Trląskich: por. tenże, Przynależność
rodowa Mikołaja Osieńskiego, męża Anny Trląskiej. Uzupełnienie do genealogii dziedziców Trląga, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej (dalej: Społ. pol. śred.), t. 8, pod red. S. K. K u c z y ń s k i e g o, Warszawa
1999, s. 195–205.
2
S. K o z i e r o w s k i, Szematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej archidiecezji gnieźnieńskiej,
Poznań 1934, s. 217.
3
J. D ą b r o w s k i, Elżbieta Łokietkówna, Kraków 1914, s. 389; tenże, Ostatnie lata Ludwika Wielkiego, Kraków 1918, s. 230.
4
R. K a b a c i ń s k i, Księstwo gniewkowskie w XIV w. ok. 1314–ok. 1390, w: Gniewkowo. Książęta, księstwo,
miasto, Gniewkowo 1993, s. 26.
5
J. P a k u l s k i, W sprawie przynależności rodowej średniowiecznych dziedziców Trląga, [w:] Polska, Prusy,
Ruś, 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. 107–109; tenże, Stefan (Szczepan) z Trląga i Głogowca, PSB, t. 43, Warszawa–Kraków 2005, s. 177–178.
6
J. K a r c z e w s k a, Ród Pomianów na Kujawach w średniowieczu, Poznań–Wrocław 2003, s. 179.
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śniejszej pracy o kapitule płockiej w średniowieczu Andrzej R a d z i m i ń s k i. Nie był jednak pewien swoich ustaleń i opatrzył je znakiem zapytania, nie dokumentując ich nadto bliżej7. Najszerzej, jak do tej pory, koncepcję dotyczącą zaliczenia trzech wspomnianych wyżej
Trląskich do rodu Leszczyców udokumentował natomiast Adam S z w e d a w artykule o zięciu podstolego Stefana z Trląga: kasztelanie inowrocławskim Marcinie Rogali z Wyrzyska8.
W niniejszym artykule pragniemy włączyć się do dyskusji o przynależności rodowej
Trląskich9. Na wstępie należy jednak szerzej omówić podstawy dwóch koncepcji dotyczących tego problemu i ustosunkować się do ich zasadności.
Propozycja J. Pakulskiego ma swoje źródło w jego wizji genealogii potomków Stefana
i Wojciecha z Trląga. Podstoli Stefan nie pozostawił potomstwa męskiego. Jego jedyna córka
Katarzyna została żoną kasztelana inowrocławskiego Marcina Rogali i jej dobra ojczyste
przejęły dzieci z tego związku: młodszy Marcin Rogala, Jan Rogala, Czambor, Ofka (żona
młodszego Jakuba Jaki z Wilczyna herbu Poraj–Róża) oraz Szczepanka (małżonka Janusza
z Budzisławia herbu Sulima)10. Zdaniem J. Pakulskiego potomstwo męskie pozostawił natomiast podkomorzy Wojciech. Za jego synów wspomniany badacz uznał: Piotra Trląskiego
z Pławiec i Ostrowiec, znanego mu w 1425 r. oraz Adama z Trląga, którego działalność odnotowało źródło z 1436 r. Dziećmi Adama mieli być natomiast Grzegorz z Trląga i Anna, żona
późniejszego podstolego inowrocławskiego Mikołaja Osieńskiego herbu Pomian, którzy
w 1452 r. wspólnie z Janem Rogalą i jego siostrą Ofką byli patronami kościoła parafialnego
w Trlągu (prawo patronatu tej świątyni w 1376 r. na mocy dokumentu podziałowego zostało
podzielone po połowie między Stefana i Wojciecha). Synów wspomnianego Grzegorza J. Pakulski widzi z kolei w rodzonych braciach Stanisławie z Wielkich Broniewic i Januszu
z Trląga, posiadających w 1465 r. m.in. Trląg, Suchodół i Wielkie Broniewice w powiecie gnieźnieńskim, które w wyniku wspomnianego podziału majątkowego z 1376 r. przypadły podkomorzemu Wojciechowi11. Z osobą Janusza z Trląga wiąże się też źródłowy przekaz, stanowiący podstawę domniemań dotyczących przynależności całego kręgu rodzinnego Trląskich
do rodu Pomianów. J. Pakulski uznał bowiem, że jest on identyczny z Janem Trlogą, który
w 1460 r. wspólnie z Janem Lubianym we wschodniomazowieckim Kolnie wystąpił jako
brat herbowy bliżej nieznanego Stanisława herbu Pomian, oskarżanego o ukrywanie w swoim domu złodzieja. Przydomki wymienionych Pomianów zostały przy tym urobione, zgodnie z ówczesnym mazowieckim zwyczajem od ich wsi dziedzicznych. Pierwszego Jana od
wielkopolskiego Trląga, drugiego zaś od wsi Lubiane (Łubiane) obok Szczuczyna12.
Wyżej wymieniona koncepcja ma jednak swoje niedoskonałości. Na wstępie należy
sprostować pogląd, że Stanisław z Wielkich Broniewic i Janusz z Trląga mogli być synami
Grzegorza, patrona trląskiej parafii z 1452 r. Nie budzące zastrzeżeń źródło z tego samego
roku nazywa ich bowiem wprost synami Wojciecha z Wielkich Broniewic13. Wątpliwości
budzi też przyjęcie przez J. Pakulskiego możliwości, że Jan Trloga działający w 1460 r. na
7
A. R a d z i m i ń s k i, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w. Studium prozopograficzne, t. 2, Toruń 1993, s. 68, 149.
8
A. S z w e d a, Marcin z Wyrzyska–portret nieprzeciętnej osobowości z XV wieku, w: Społ. pol. śred., t. 10,
s. 199–200.
9
Nie zajmiemy się tu bliżej genealogią późnośredniowiecznych Trląskich, wywodzących się od podkomorzego kaliskiego Wojciecha (podstoli poznański Stefan pozostawił bowiem tylko córkę, Katarzynę, o tym niżej),
ponieważ zamierzamy tej problematyce poświęcić osobne obszerniejsze studium.
10
J. P a k u l s k i, W sprawie, s. 103, o kasztelanie inowrocławskim Marcinie Rogali i jego rodzinie por. też
L. B i a ł k o w s k i, Ród Czamborów–Rogalów w dawnych wiekach, Rocz. Herald., t. 6, 1921–1923, s. 95–102;
J. P a k u l s k i, Marcin Rogala–uczestnik soboru w Konstancji, [w:] Prusy, Polska, Europa, pod red. A. R a d z i m i ń s k i e g o, J. T a n d e c k i e g o, Toruń 1999, s. 187–198; J. B i e n i a k, Władza a społeczeństwo w świetle
źródeł. Cztery epizody funkcjonowania sądu staropolskiego na Kujawach, [w:] Genealogia. Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, 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 1999,
s. 360–369 a zwłaszcza A. S z w e d a, Marcin z Wyrzyska, s. 179–202.
11
J. P a k u l s k i, W sprawie, s. 102–107.
12
Ibidem, s. 107–108.
13
AP Poznań, Gniezno Gr. 1, k. 216.
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wschodnim Mazowszu był identyczny z Januszem Wojciechowicem z wielkopolskiego
Trląga, ponieważ oba te terytoria dzieli wszak znaczna odległość. Nie rozwiewa ich asekurowanie się stwierdzeniem: „że znamy wiele przykładów na występowanie rycerstwa zamiejscowego na pograniczu krzyżacko–mazowieckim w okresie wojny trzynastoletniej”14,
ponieważ nie zostało ono poparte żadnym odnośnikiem do źródeł lub literatury przedmiotu. Nadto trzeba wyraźnie podkreślić, że księstwo wschodniomazowieckie było bardzo słabo zaangażowane w ten konflikt i ewentualna obecność zaciężnych z Wielkopolski
w jego wschodniej części w 1460 r. wydaje się mało prawdopodobna15. Kolejna słabość
propozycji J. Pakulskiego to przyjęcie identyfikacji przydomka Trloga z Trlągiem. Oba
te wyrazy wydają się podobne tylko powierzchownie, ponieważ w wyrazie Trloga brak
nosówki zawsze oddawanej w średniowiecznych zapisach nazwy miejscowej Trląg.
Najważniejszym niedopatrzeniem dotyczącym omawianej identyfikacji jest jednak niedostrzeżenie przez J. Pakulskiego istnienia na terenie wschodniego Mazowsza wsi szlacheckiej o nazwie Trloga (powiat przasnyski)16. Przyjmując zatem, że skoro występujący w
1460 r. jako Pomian Jan Lubiany był dziedzicem wsi Lubiane (Łubiane), to jego partner,
Jan Trloga, świadkujący wspólnie z nim był dziedzicem mazowieckiej wsi Trloga a nie
wielkopolskiego Trląga. Identyfikację Janusza Wojciechowica Trląskiego z Janem Trlogą
należy zatem również uznać za chybioną. Z powyższego należy zatem także wyciągnąć logiczny wniosek, że przypisywanie prawdopodobnym antenatom Janusza, podstolemu poznańskiemu Stefanowi oraz podkomorzemu kaliskiemu Wojciechowi, przynależności do
rodu Pomianów jest pozbawione podstaw (przynajmniej przy zachowaniu dotychczasowej argumentacji).
Pomianowie pojawili się w Trlągu dopiero w wyniku małżeństwa Anny z Trląga ze stolnikiem inowrocławskim Mikołajem z Ośna (powiat inowrocławski), który poległ w bitwie
pod Chojnicami w 1454 r. Stolnik Mikołaj był zaś synem sędziego inowrocławskiego Macieja Figi z Ośna i wnukiem chorążego inowrocławskiego Jarosława z Wielkiego Przybranowa i Służewa. Anna z Trląga i stolnik Mikołaj mieli czworo znanych przejrzanym przez
nas źródłom dzieci: synów Macieja i Mikołaja oraz córki Katarzynę i Annę. W 1478 r. Mikołaj wraz z siostrami zrezygnowali na rzecz Macieja z macierzyzny w Trlągu, Kołodziejewie
i Obudnie. Operacja ta poprzedziła dokonaną przez Macieja w 1483 r. zamianę dóbr, w wyniku której uzyskał on od podczaszego brzeskiego Jarosława z Wielkiego Przybranowa
w zamian za dobra w Trlągu i Suchodole posiadłości kontrahenta w Wielkim Przybranowie. Jarosław był bliskim agnatem Macieja, synem Jana z Wielkiego Przybranowa, brata sędziego Macieja Figi–dziada Macieja Mikołajewica17.
Podstaw poglądu o przynależności Trląskich do Leszczyców wyrażanego przez A. Radzimińskiego i J. Karczewską z pozoru nie sposób wyjaśnić, skoro oboje wspomniani nie podali jego uzasadnienia. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że zarówno A. Radzimiński jak
i J. Karczewska są uczniami Janusza B i e n i a k a18 i to właśnie od tego badacza mogą w rzeczywistości pochodzić ich domniemania dotyczące rodu rycerskiego, z którego wywodzili
się późnośredniowieczni dziedzice Trląga. Przesłankę popierającą naszą sugestię znajduje14

J. P a k u l s k i, W sprawie, s. 107.
W. S i e r a d z a n, Sąsiedztwo mazowiecko–krzyżackie w okresie przemian politycznych w Europie Środkowo–Wschodniej w latach 1411–1466, Toruń 1999, s. 64–87 (tu też starsza literatura przedmiotu).
16
W 1425 r. występowali Andrzej, dwóch Piotrów oraz Grzegorz i Maciej z Trlogi, w 1451 r. natomiast Bartłomiej z Trlogi, por. J. W i ś n i e w s k i, Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI w., [w:] Studia
i materiały do dziejów powiatu grajewskiego, t. 1, pod red. M. G n a t o w s k i e g o, H. M a j e c k i e g o, Warszawa 1975, s. 50, przyp. 97, 51, 66, 70, 91, 99.
17
AP Poznań, Gniezno Gr. 4, k. 55; J. P a k u l s k i, W sprawie, s. 106; S. S z y b k o w s k i, Przynależność, s. 196–
–205; J. K a r c z e w s k a, op. cit., s. 62–63, 72–73.
18
Wykaz tytułów prac doktorskich i magisterskich napisanych pod kierunkiem Profesora Janusza Bieniaka,
opr. H. M o r a c z e w s k a, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej, 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, s. 35, 39;
J. K a r c z e w s k a, op. cit., s. 11.
15
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my rzeczywiście w jednej z prac J. Bieniaka. W artykule o pomocniczych kryteriach ustalania stosunków genealogicznych stwierdził on bowiem, że w 1316 r. kasztelan kruszwicki
Jan z Ostrowa kupił dział w Gawłowicach19. Wspomniany kasztelan to dowodny przedstawiciel rodu Leszczyców, syn sędziego brzeskiego Macieja i brat biskupa włocławskiego
Gerwarda, przodek tzw. ostrowskiej linii wspomnianego clenodium20. Wydaje się bardzo
prawdopodobne, że kupno przez dowodnego Leszczyca części w Gawłowicach w 1316 r.
J. Bieniak powiązał z faktem objęcia w 1376 r. na mocy podziału braterskiego działu
w Gawłowicach przez późniejszego podkomorzego kaliskiego Wojciecha z Trląga21. Stąd
wypływał logiczny z pozoru wniosek, że skoro ten ostatni dziedziczył posiadłość nabytą
przez kasztelana Jana, to, jak podpowiadało kryterium majątkowe, mógł być jego potomkiem. Jednak również w tym rozumowaniu znaleźć można pewne luki.
Dokument z 1316 r. dotyczył, według jego opublikowanego przeszło wiek temu tekstu,
nabycia przez Jana z Ostrowa działu we wsi Sablovici od Eustachego i Jana Dulewiców22.
Chodzi tu z całą pewnością o posiadłość kujawską, skoro dokument potwierdzający transakcję został wystawiony przez księcia Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Na Kujawach zaś nie znamy żadnej wsi o nazwie Gawłowice. Sablovici możemy zidentyfikować
wyłącznie z ówczesnymi Szawłowicami (obecnie Szadłowice) w powiecie inowrocławskim (parafia loco)23. Naszą identyfikację wzmacnia fakt, że w pobliżu Szawłowic znacznie
już późniejsze źródła lokują posiadłości potomków kasztelana Jana, Leszczyców z linii
ostrowskiej: Mierogoniewice, Liszków i Rożniaty24. Nabycie przez niego działu właśnie
w Szawłowicach stanowiłoby w takim wypadku logiczne powiększanie dóbr rodzinnych,
skupionych w bliskim sąsiedztwie. Raczej nie należy widzieć sprzeczności w wystawieniu
dokumentu potwierdzającego transakcję Szawłowicami przez Władysława Łokietka. Był
on bowiem wszak, jako książę krakowski, starający się nadto już o koronę królewską, suwerenem panujących na Północnych Kujawach swoich bratanków Leszka, Przemysła i Kazimierza Siemomysłowiców25. Potwierdzający transakcję dokument Łokietek wystawiał
przecież również dla swojego bliskiego kujawskiego współpracownika, kasztelana kruszwickiego Jana, brata równie bliskiego księciu biskupa Gerwarda. Dalej, identyfikacji wsi
Sablovici z Szawłowicami nie powinien utrudniać fakt, że wieś ta w 1282 r. została nabyta

19

J. B i e n i a k, Rozmaitość kryteriów badawczych w polskiej genealogii średniowiecznej, [w:] Genealogia.
Problemy metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym,
pod red. J. H e r t l a, Toruń 1982, s. 142.
20
J. B i e n i a k, Przynależność administracyjno–polityczna kasztelanii nadgoplańskich w latach 1267–1327,
„Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Historia, t. 2, 1966, s. 69–74; tenże, Rozmaitość, s. 139–142; tenże,
Przezdrzew z Ostrowa, PSB, t. 29, Wrocław 1986, s. 41–42; tenże, Stanisław z Ostrowa, PSB, t. 42, Warszawa–Kraków 2003, s. 67–68; tenże, Stanisław Kiwała z Ostrowa, [w:] ibidem, s. 68–69; D. K a r c z e w s k i, Trzynastowieczny tłok pieczętny komesa Macieja Boguszyca, [w:] Heraldyka i okolice, pod red. A. R a c h u b y,
S. G ó r z y ń s k i e g o, H. M a n i k o w s k i e j, Warszawa 2002, s. 193–199.
21
Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski (dalej: KDW), t. VI, wyd. A. G ą s i o r o w s k i, H. K o w a l e w i c z, Warszawa–Poznań 1982, nr 258.
22
Codex diplomaticus Poloniae (dalej: CDP), t. II/1, wyd. A. M u c z k o w s k i, L. R z y s z c z e w s k i, Warszawa
1847, nr 220.
23
Lustracja poradlnego 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. 159.
24
J. B i e n i a k, Władza a społeczeństwo, s. 378; S. S z y b k o w s k i, Kujawska szlachta urzędnicza w późnym
średniowieczu (1370–1501), Gdańsk 2006, s. 520–521, 534–535, 543–544, 600, 652; o właścicielach Liszkowa
herbu Laska por. niżej.
25
W wyniku przeprowadzonych między braćmi podziałów dzielnicowych Kazimierz otrzymał ziemię gniewkowską (1312), a Leszek i Przemysł podzielili się w 1314 r. ziemią wyszogrodzko–bydgoską i inowrocławską,
tak, że ta ostatnia znalazła się w rękach Leszka Siemomysłowica (i w jego dzielnicy znalazły się Szadłowice),
por. R. K a b a c i ń s k i, Rządy opiekuńcze i tzw. niedzielne na Kujawach Inowrocławskich na przełomie XIII
i XIV wieku, „Prace Komisji Historycznej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 4, 1967, s. 61–68; Z. G u l d o n, J. P o w i e r s k i, Podziały administracyjne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XIII–XIV wieku, Warszawa–Poznań 1974, s. 195; J. B i e n i a k, Przemysł, książę inowrocławski, PSB, t. 28, Wrocław 1985, s. 733–735;
K. J a s i ń s k i, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań–Wrocław 2001, s. 141, 146.
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przez biskupstwo włocławskie od kasztelana wiskiego Jana Wojciechowica z Ujazdu26.
W rękach biskupa znalazła się bowiem bez wątpienia po 1316 r. także część nabyta wówczas przez Jana z Ostrowa, skoro dokument poświadczający jego transakcję z Eustachym
i Janem przechował się we włocławskim archiwum biskupstwa27. Zapewne zatem Jan lub
jego potomkowie sprzedali swoją część biskupstwu i przekazali zgodnie z obowiązującą
praktyką nowemu właścicielowi wszystkie dokumenty dotyczące nabytku. Należy zatem
sądzić, że w 1282 r. kościół włocławski nie wszedł w posiadanie całych Szawłowic, a tylko
ich części. Na tym nie zakończyła się jednak ekspansja majątkowa biskupstwa w tej wsi, co
doprowadziło do tego, że w końcu XV w. całe Szawłowice dowodnie znajdowały się w jego
posiadaniu28.
Gawłowice natomiast, których część w 1376 r. przypadła Wojciechowi z Trląga leżały
najpewniej na terenie Wielkopolski, zapewne w pobliżu innych dóbr rodzinnych
Trląskich w powiecie gnieźnieńskim29. Dokument podziałowy wystawił bowiem ówczesny starosta generalny Wielkopolski Domarat z Iwna30. Naruszył on wprawdzie kompetencje starosty nakielskiego, ponieważ podział, który potwierdzał dotyczył również trzech
wsi, Osieka, Nieżychowa i Jeziorek, znajdujących się na terenie starostwa nakielskiego31.
Jednak także w ich przypadku chodzi tu o osady wielkopolskie. Nadto w przypadku pierwszej z nich, Osieka, wspomniano wyraźnie, że znajduje się retro Nakyel, co w pewien
sposób określało również położenie Nieżychowa i Jeziorek32. Podobnych informacji brak
natomiast w wypadku Gawłowic. W tekście dokumentu podziałowego wspomniane zostały one na końcu innych posiadłości przypadłych Wojciechowi z Trląga (Starego Trląga z jeziorem, Suchodołu i części Broniewic), które położone były na terenie powiatu
gnieźnieńskiego33. Tam też należy z dużą dozą prawdopodobieństwa lokować zaginione
obecnie Gawłowice. Przypuszczenie to potwierdza dodatkowo fakt, że wytoczony podkomorzemu Wojciechowi w 1404 r. przez Jana i jego braci z Gawłowic proces o retrakt jego
części w tej wsi toczył się przed sądem ziemskim w Gnieźnie a dokumentujące go zapiski
nie lokują tej osady poza powiatem gnieźnieńskim34. Pozwalają one również stwierdzić, że
gawłowicka część nie była posiadłością dziedziczną Wojciecha, ale nabytą. Świadkowie,
którzy ostatecznie pozwolili mu wygrać proces z innymi dziedzicami Gawłowic zeznali
bowiem w 1404 r., że znajduje się ona w jego posiadaniu od trzydziestu lat35. Późniejszy
podkomorzy nabył ją zatem przed podziałem z bratem w 1376 r., czyli podczas trwania
niedziału braterskiego, z tego też wynikała konieczność uwzględnienia jej w dokumencie wystawionym przez starostę Domarata36. Zatem nawet w przypadku, gdyby Wojciechowe Gawłowice były tożsame z wsią, której część w 1316 r. nabył kasztelan kruszwicki
26

CDP, t. II/1, nr 118; B. Ś l i w i ń s k i, Rozwój własności rycerskiej w południowej części Kujaw Inowrocławskich w XII i XIII wieku, „Ziemia Kujawska”, t. 9, 1993, s. 52.
27
J. B i e n i a k, Rozmaitość, s. 142.
28
Lustracja, s. 159.
29
Miejscowości tej nie potrafili zlokalizować wydawcy dokumentu podziałowego Trląskich, uważając nadto,
że źródło to było jedynym potwierdzającym jej istnienie, por. KDW, t. VI, nr 258, przyp. 15; w indeksie do całości wydawnictwa (tamże, t. XI, s. 354) Gawłowice zostały natomiast umiejscowione koło Mogilna.
30
Ibidem, t. VI, nr 258.
31
A. G ą s i o r o w s k i, Urzędnicy zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce, Poznań 1970,
s. 201–202.
32
KDW, t. VI, nr 258.
33
Ibidem.
34
AP Poznań, Gniezno Z. 1, k. 39v, 47, 55v, 64.
35
Ibidem, k. 47.
36
W dokumencie podziałowym dobra nabyte występowały z dużą dozą prawdopodobieństwa nie tylko po
stronie Wojciecha. Może o tym przekonywać spora dysproporcja między liczbą posiadłości Stefana i Wojciecha. Ten pierwszy miał ich dzierżyć osiem (Nowy Trląg, Kołodziejewo, Sędowo, Niemczyn, Starężyn, Osiek,
Nieżychowo i Jeziorki) a Wojciech tylko cztery (Stary Trląg, Suchodół i części w Broniewicach i Gawłowicach).
Nie może tu raczej wchodzić w grę przejęcie przez Stefana większych dóbr z tytułu pochodzenia z małżeństwa
ojca z dziedziczącą ojcowiznę kobietą, wywodzącą się z majętniejszej rodziny niż matka Wojciecha, ponieważ
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Jan z Ostrowa herbu Laska, to raczej nie można by przypuszczać, że pierwszy z wymienionych dziedziczył tam po drugim.
Znacznie lepiej udokumentowana wydaje się sugestia A. Szwedy, który podobnie jak
A. Radzimiński i J. Karczewska uznał, że Stefan i Wojciech z Trląga mogą być przedstawicielami rodu Leszczyców. Podstawą jego propozycji jest zapiska z gnieźnieńskich ksiąg grodzkich z 28 lutego 1398 r. dotycząca sporu między wspomnianymi braćmi Trląskimi o spadek po nieżyjącym już ich starszym bracie: archidiakonie gnieźnieńskim Janie (dawniej kanclerzu księcia Kaźka). Dla omawianej koncepcji ważne jest jednak to, że rozjemcami w tym
sporze byli sędzia brzeski Mikołaj z Kościelca, chorąży poznański Dziersław z Bieganowa
i ówczesny stolnik inowrocławski i burgrabia gnieźnieński (później kasztelan bydgoski)
Grzymisław (Grzymek), rodzony brat sędziego Mikołaja z Kościelca37. Zdaniem A. Szwedy
wszyscy wspomniani arbitrzy to przedstawiciele rodu Leszczyców, co pozwala sądzić, że
także obaj spierający się mogli należeć do tego clenodium, ponieważ spory rodzinne zwykle były rozstrzygane przez bliższych lub dalszych krewnych agnatycznych, ewentualnie rodowców stron konfliktu38. Propozycja ta, jakkolwiek oparta na kryterium pomocniczym,
wydaje się jak najbardziej warta rozpatrzenia.
Nie możemy mieć najmniejszej wątpliwości co do przynależności rodowej dwóch z wymienionych arbitrów: Mikołaja z Kościelca i Grzymisława z Cieślina. Obaj to rodzeni bracia,
synowie wojewody kujawskiego (brzeskiego) Wojciecha z Kościelca (młodszego). Ich kolejnym rodzonym bratem był Jan z Ostrowa, siostrą zaś nieznana z imienia pierwsza żona słynnego starosty generalnego Wielkopolski Domarata z Pierzchna herbu Grzymała. Przyrodnim rodzeństwem wspomnianych byli: wojewoda brzeski Maciej z Łabiszyna i nieznana
z imienia pierwsza żona podczaszego bydgoskiego Dziersława ze Ślesina herbu Nałęcz39.
Pewne wątpliwości dotyczą natomiast herbu, którym posługiwał się chorąży poznański
Dziersław z Bieganowa. Bieganowskich do rodu Leszczyców przypisują bowiem Adam B o n i e c k i i Stanisław Kozierowski, lecz podstawą ich twierdzeń jest późne świadectwo źródłowe z 1583 r., które nie musi wcale wskazywać na przynależność herbową dziedziców Bieganowa z przełomu XIV i XV w., ponieważ wieś ta w tym czasie mogła zostać sprzedana lub
odziedziczona przez krewnych po kądzieli pierwotnych dziedziców40. Nadto mamy powody, aby sądzić, że Dziersław posługiwał się w rzeczywistości innym herbem. Wiadomo bowiem, że dziedziczący w tym samym Bieganowie w powiecie pyzdrskim, pod Wrześnią41, co
chorąży Dziersław, Łaszcz posługiwał się pieczęcią z herbem Godziemba42. Łaszcz ów należał
z dużą dozą prawdopodobieństwa do bliskich agnatów chorążego, skoro wraz ze swym bratem Piotrem i wspomnianym urzędnikiem ziemskim uczestniczyli w 1397 r. przed sądem
ziemskim w sporze granicznym z posiadającym sąsiednie Gozdowo prepozytem gnieźnieńskim43. Dodać tu trzeba, że w późniejszym okresie w sporze tym występował tylko chorąży,
co zdaje się sugerować, że reprezentował on w sądzie Łaszcza oraz Piotra i wzmacnia nasze
domniemanie dotyczące istnienia pokrewieństwa agnatycznego łączącego te osoby44. Bez
dokonania starannej kwerendy w źródłach archiwalnych należy się jednak powstrzymać od
obaj, jak wyraźnie stwierdza dokument starosty Domarata, byli braćmi rodzonymi: nobiles viri Stephanus subdapifer cum Alberto fratre germano, heredes de Trlang (por. KDW, t. VI, nr 258).
37
S. S z y b k o w s k i, Kujawska, s. 544–545, 626 (tam też wcześniejsza literatura przedmiotu).
38
A. S z w e d a, Marcin z Wyrzyska, s. 199–200.
39
S. S z y b k o w s k i, Kujawska, s. 539 (tam też wcześniejsza literatura przedmiotu i źródła).
40
A. B o n i e c k i, Herbarz polski, t. 1, Warszawa 1899, s. 204; S. K o z i e r o w s k i, Leszczyce i ich plemiennik
arcybiskup gnieźnieński św. Bogumił z Dobrowa, Poznań [b. d. w.], s. 12.
41
W powiecie pyzdrskim mamy do czynienia z dwiema osadami o nazwie Bieganowo. Pierwsza z nich to Bieganowo w parafii Krerowo, druga zaś to parafialne Bieganowo pod Wrześnią. W pierwszej z tych osad, jak udowodnił to A. S z w e d a dziedziczyła rodzina posługująca się herbem Grzymała (tenże, Ród Grzymałów w Wielkopolsce, Toruń 2001, s. 233–248).
42
J. P a k u l s k i, Ród Godziębów w średniowiecznej Polsce. Studium genealogiczne, Toruń 2005, s. 71,
przyp. 238.
43
Die ältesten grosspolnischen Grodbücher, Bd. 2, hrsg. J. L e k s z y c k i, Leipzig 1889, nr 637.
44
Ibidem, nr 663, 666.
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sugestii dotyczących konkretnych stopni pokrewieństwa wymienionych Bieganowskich.
Dziersław był chorążym poznańskim w latach 1386–1399, Łaszcz żył jeszcze w 1429 r., zmarł
zaś przed 1438 r., jego brat, pasowany Piotr (dzierżący również Strzałkowo), występował jeszcze w 1428 r. Mamy tu zatem do czynienia bez wątpienia z dwoma pokoleniami dziedziców Bieganowa45.
Bliższe prawdopodobieństwo tego, że chorąży Dziersław był Godziembą nie zmienia jednak faktu, że Leszczyce nadal stanowili większość rozjemców Stefana i Wojciecha Trląskich
w 1398 r. Nie można zatem więc wykluczyć, że wojewodziców Mikołaja z Kościelca i Grzymisława z Cieślina powołano na arbitrów ze względu na wywodzenie się dziedziców Trląga
z ich rodu, Dziersława z Bieganowa zaś z uwagi na bliżej nieokreślone związki powinowactwa z Trląskimi lub po prostu dlatego, że był obecnym na posiedzeniu sądu urzędnikiem
ziemskim, którym zwykle rozjemstwo w sporach powierzano46. Na kontakty Trląskich
z przedstawicielami rodu Leszczyców wskazują zresztą inne fakty dotyczące działalności
przedstawicieli tej rodziny.
Chronologicznie najstarszym dowodem na istnienie bliskich związków Trląskich z Leszczycami jest posiadanie przez brata Stefana i Wojciecha, Jana z Trląga, plebanii w Liszkowie w powiecie inowrocławskim, na której został poświadczony w 1371 r.47 Liszkowo było
wsią szlachecką wydaje się więc pewne, że również prawo patronatu tamtejszego kościoła
przysługiwało jej posiadaczom. Dziedziczyli zaś tam bez wątpienia Leszczyce. Prawo do Liszkowa miała córka sędziego kujawskiego Stanisława Kiwały z Ostrowa, Jadwiga. Powoływał się na nie jeszcze na przełomie XIV i XV w. jej syn z małżeństwa ze stolnikiem kaliskim
Sięgniewem herbu Rawa, łowczy bydgoski Jan z Goliny. Jego roszczenia zostały jednak
sądownie oddalone w Brześciu Kujawskim przez Bartłomieja z Pścinna (powiat radziejowski) i jego matkę, którzy również należeli do kręgu bliskich krewnych sędziego Kiwały,
ale tym razem agnatycznego48. Dowodnym Leszczycem posiadającym Liszkowo był także
Grzymisław (Grzymek) ze Szczebiotowa (powiat radziejowski), po którym odziedziczyli je
jego z kolei kognaci, Gałczyńscy herbu Sokola49.
W kościołach fundacji prywatnych regułą zaś było prezentowanie plebanów, należących
do tego samego rodu co patroni parafii (jeśli nie jeszcze bliższych krewnych)50. Jest zatem

45

Wielkopolskie roty sądowe XIV–XV wieku, t. II, 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, Warszawa–Poznań–Wrocław 1960, nr 487, 551, 848, 1163; Urz. wlkp., s. 139. O chorążym poznańskim Dziersławie
z Bieganowa nie ma wzmianki w najnowszej monografii rodu Godziembów, chociaż znajduje się tam rozdział
dotyczący Bieganowskich herbu Godziemba, w którym są informacje o Łaszczu i Piotrze (J. P a k u l s k i, Ród
Godziębów, s. 71–73). Wymaga on również pewnych uzupełnień. Dokument z 1401 r. dotyczący sprzedaży
działu w Bieganowie przez kolejnego Łaszczowego brata, Mikołaja, na którym oparł się J. Pakulski, wspomina
wprawdzie o części iacentem post pomorium Petrassi olim et Lasczonis fratrum germanorum suorum Bieganowskich (KDW, t. VI, nr 406), jednak dodanie po imieniu Piotra określenia olim oznaczało w rzeczywistości
przeniesienie przezeń swej siedziby do pobliskiego Strzałkowa, a nie fakt jego śmierci, ponieważ żyjący Piotr,
brat Łaszcza, działał jeszcze w 1417 r., a w 1424 r. i nazwano go znów (żyjącego) olim de Bieganowo. Dodajmy
jeszcze, że z Bieganowa i Strzałkowa jednocześnie i naprzemiennie był on pisany wielokrotnie (Wielkopolskie
roty sądowe, t. II, nr 551, 552, 726, 824, 848, 962). Informacje o Piotrze i Łaszczu należy wzbogacić jeszcze
o osoby ich żon. Małżonką pierwszego z nich była Hanka (Anna) (ibidem, nr 552), drugiego natomiast Więcoszka, siostra Jana z Nowego Miasta herbu Doliwa, zatem córka Mikołaja i wnuczka kasztelana biechowskiego Janusza (ibidem, nr 487, 1163; T. J u r e k, Dzieje właścicieli, [w:] R. G r y g i e l, T. J u r e k, Doliwowie z Nowego
Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa. Dzieje rezydencji i właścicieli, Łódź 1996, s. 315).
46
S. S z y b k o w s k i, Kujawska, s. 75.
47
A. R a d z i m i ń s k i, op. cit., t. 2, s. 68; J. P a k u l s k i, W sprawie, s. 100.
48
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Księgi ziemskie brzeskie, ks. 1, k. 8, 54v;
J. B i e n i a k, Stanisław Kiwała, s. 68–69; S. S z y b k o w s k i, Kujawska, s. 554–555; J. W r o n i s z e w s k i, Ród
Rawiczów. Współrodowcy Warszowiców i Grotowiców, Toruń 1994, s. 42–43.
49
AGAD, Księgi ziemskie radziejowskie, ks. 1, k. 240; CDP, t. II/2, nr 576; S. S z y b k o w s k i, Kujawska,
s. 688–689.
50
J. B i e n i a k, Rozmaitość, s. 137–138; J. W r o n i s z e w s k i, Ród Rawiczów. Współrodowcy, s. 43, 89–90 (na
przykładzie kościoła parafialnego w Piotrkowie i prebendy w Cykowie na Kujawach, gdzie prawo patronatu
należało w całości lub części do przedstawicieli rodu Rawiczów).
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prawdopodobne, że powodem dla którego dziedzice Liszkowa z rodu Leszczyców prezentowali na tamtejszą parafię Jana z Trląga było to, że on także należał do tego clenodium.
Kolejny ważny dla nas dowód na bliskie związki z Leszczycami znajdujemy w działalności Wojciecha Trląga. Już jako podkomorzy kaliski poręczył on za Dobrochnę, córkę znanego nam już sędziego brzeskiego Mikołaja z Kościelca, wówczas już nieżyjącego. Doszło do
tego podczas sporu Dobrochny, wtedy małżonki późniejszego wojewody inowrocławskiego Janusza ze Skępego herbu Ogon, z bratem stryjecznym jej pierwszego męża, Andrzeja
z Łubowa, kasztelanem kaliskim Januszem z Tuliszkowa herbu Dryja51. Podkomorzy Wojciech poręczył za zwrot przez Dobrochnę zapisanego jej przez pierwszego męża wiana
w wysokości 175 kop groszy. Sprawa skończyła się przy tym dla niego fatalnie, ponieważ
sędzicówna wiana nie zwróciła i Wojciech jako ręczyciel został sądownie zobowiązany do
zwrotu wspomnianej sumy kasztelanowi kaliskiemu52. Udzielanie poręk sądowych, zgodnie z ustaleniami Jana Wroniszewskiego może stanowić pomocnicze kryterium w ustalaniu związków pokrewieństwa, przy czym nader często ręczycielami dłużników bywali ich
agnaci — rodowcy53. Także zatem przedstawiony epizod może przemawiać za bliskimi
związkami Trląskich z rodem Leszczyców a zwłaszcza z linią kościelecką tego clenodium,
przypomnieć bowiem w tym miejscu należy uczestnictwo ojca i rodzonego stryja Dobrochny w godzeniu Stefana i Wojciech z Trląga w 1398 r. Być może zatem owe bliskie
kontakty wynikały z agnatycznego pokrewieństwa rodziny posiadaczy Trląga i dziedziców
Kościelca herbu Laska.
Niniejsze uwagi nie kończą dociekań związanych z przynależnością rodową późnośredniowiecznych dziedziców Trląga w powiecie gnieźnieńskim. Podsumowują jedynie dotychczasowy, bliżej udokumentowany stan badań. Z naszych ustaleń wynika jednak, że
odrzucić należy przypuszczenie o przynależności Trląskich do rodu Pomianów, o ile nie
poprą go nowe argumenty. Podobnie dziedziczenie Wojciecha z Trląga na części Gawłowic w powiecie gnieźnieńskim nie stanowi dowodu na jego przynależność do rodu
Leszczyców. Dobrym tropem wydaje się natomiast wskazanie przez A. Szwedę bliskich
związków Trląskich z przedstawicielami Leszczyców. Przy czym przywoływane przez tego
badacza uczestnictwo dwóch Leszczyców z linii kościeleckiej (wspólnie z jednym urzędnikiem ziemskim z rodu Godziembów) w arbitrażu w sporze Stefana i Wojciecha z Trląga
może wskazywać na powiązania rodzinne Kościeleckich herbu Laska z Trląskimi. Trzeba
przy tym dodać, że za hipotezą o wywodzeniu się Trląskich z clenodium Leszczyców przemawiają inne przesłanki pośrednie: posiadanie przez Jana z Trląga plebanii w Liszkowie,
gdzie prawo prezenty mieli dziedziczący tam Leszczyce oraz ręczenie przez Wojciecha
z Trląga za Dobrochnę z Kościelca w jej sporze finansowym z krewnymi agnatycznymi
pierwszego męża. Wszystkie wymienione wyżej przesłanki mają jednak charakter pośredni. Mogą wprawdzie uzasadniać przypuszczenie o posługiwaniu się przez dziedziców
Trląga herbem Laska, jednocześnie nie można również wykluczyć, że byli oni kognatami
jednej z rodzin Leszczyców, których wiele dziedziczyło na pograniczu wielkopolsko–kujawskim. Dowiedzenie tej hipotezy będzie jednak możliwe po przeprowadzeniu pełnej
kwerendy w źródłach archiwalnych i ich dogłębnym przeanalizowaniu.

51

O Andrzeju z Łubowa i jego małżeństwie por. S. S z y b k o w s k i, Koligacja Tuliszkowskich z Koniecpolskimi. Z badań nad związkami polskiej elity późnośredniowiecznej, [w:] Komturzy, rajcy, żupani, Studia z dziejów średniowiecza nr 11, pod red. B. Ś l i w i ń s k i e g o, Malbork 2005, s. 404–406. Na s. 414 w genealogicznej
Tablicy 2 wkradła się pomyłka wydawnicza, w wyniku której Andrzej z Łubowa stał się bratem rodzonym Janusza z Tuliszkowa, gdy w tekście właściwym prawidłowo podano sugestię, że był jego bratem stryjecznym, synem nieznanego z imienia brata łowczego konińskiego Wojciecha z Tuliszkowa (tamże, s. 405, 410).
52
AP Poznań, Gniezno Z. 1, k. 89v, 93v.
53
J. W r o n i s z e w s k i, Poręki sądowe–próba określenia nowego kryterium identyfikacji osób, [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 i J. W r o n i s z e w s k i e g o, Toruń 1996, s. 215–225.
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T

uczyńscy na Tucznie wałeckim byli spolszczoną linią nowomarchijsko–pomorskiego
rodu von Wedel. Rycerze z tego rodu przez całe średniowiecze zamieszkując na pograniczu Nowej Marchii, uczestniczyli w wydarzeniach politycznych tego obszaru1. Od drugiej
połowy XV wieku, gdy Tuczno weszło w skład Królestwa Polskiego, Wedlowie zaczęli ulegać polonizacji, przyjmując wzorem polskiej szlachty nazwisko od swej posiadłości.
Od XV wieku występowali początkowo jako Wedelscy (1405)2, a od XVI wieku pisali się
i byli zapisywani w polskich źródłach jako: Tuczyńscy z Tuczna, na Tucznie Tuczyński,
Tuczeński (1493)3, Thuczeński (1520)4 lub Wedel Tuczyński, a najczęściej Tuczyński
de Wedel5. Kasper N i e s i e c k i pisał: „Ci co w Pomorskiem księztwie dziedziczyli na Tucznie, od tychże dóbr pisać się Polskim akcentem poczęli Tuczyńskimi, czego dowodem jest
list Zygmunta I, króla polskiego dany w roku 1528”6.
Wedlowie Tuczyńscy przyjęli polskie imiona i imiona ogólnochrześcijańskie w polskim
brzmieniu i zapisie (Maćko, Jan, Krzysztof, Kazimierz, Jakub, Andrzej, Stanisław, Józef). Dużą rolę w polonizacji tej linii odegrało przejście na katolicyzm jeszcze w końcu XVI wieku
oraz sprawowanie od 1615 r. do początków XVIII wieku wielu urzędów w Wielkopolsce i na
Kujawach (kasztelaństwa: santockie, poznańskie, bydgoskie, gnieźnieńskie, podkomorzostwo inowrocławskie, starostwo pyzdrskie, powidzkie, radziejowskie), wypełnianie misji
poselskich czy pełnienie służby wojskowej (np. udział w drugiej wojnie chocimskiej).
Ród wygasł w początkach XVIII wieku, na staroście powidzkim Andrzeju III Józefie Tuczyńskim (*1672/78–†15 06 1717, u Kość. Par. Tuczno)7.
Nie były obce Tuczyńskim charakterystyczne elementy kultury sarmackiej, o czym
świadczą zachowane do dzisiaj w Muzeum w Wałczu trumienne blachy herbowe, do których zaraz powrócimy.

1
Bliżej na ten temat w rozprawie G. J. B r z u s t o w i c z, Średniowieczni Wedlowie na Tucznie, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 11 (w druku).
2
S. K o z i e r o w s k i, Obce rycerstwo w Wielkopolsce XIII–XVI wieku, Poznań 1929, s. 116.
3
Teki Dworzaczka. Materiały historyczno–genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV–XX w., „Biblioteka Kórnicka” 1997, (dalej skrót: TD), Regesty, Księgi Poznańskie, r. 1493, nr 23.
4
TD, Regesty, Księgi Poznańskie, r. 1520, nr 1392.
5
Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej skrót: APS), Rękopisy i spuścizny, J. B. S t e i n b r ü c k, sygn. 487,
Wedele, s. 21; TD, Regesty, Księgi Wałeckie, r. 1586, nr 22.
6
K. N i e s i e c k i, Herbarz Polski, t. IX, Lipsk 1842, s. 146.
7
Pełną genealogię Tuczyńskich przedstawiam w pracy G. J. B r z u s t o w i c z, Genealogia Tuczyńskich de Wedel (XVI–XVIII w.), cz. 1 w: „Nadwarciański Rocznik Historyczno–Archiwalny” (dalej skrót NRHA), nr 12, Gorzów Wlkp. 2005, s. 33–54; cz. 2, w: NRHA, nr 13, Gorzów Wlkp. 2006, s. 109–112.
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Herb Tuczyńskich według herbarzy
W 1559 r. Wedlowie–Tuczyńscy otrzymali indygenat od króla polskiego Zygmunta II Augusta, w którym uznano ich herb i szlachectwo w Królestwie Polskim8.
W XVII wieku widziano w herbie Tuczyńskich „zegarowe koło złote w modrym polu”
(Fig. 1)9. Ten opis herbu podał Jan Karol D a c h n o w s k i, który w latach 1632–1641 był
pisarzem miejskim w Poznaniu († zap. w 1654/55 r.)10. Można by przypuszczać, że Dachnowski powinien dobrze znać herb Tuczyńskich, zamieszkujących przecież w tej samej dzielnicy i w tym samym czasie. Jednakże, zapoznając się z innymi przez niego podanymi
informacjami o rodzie Tuczyńskich, należy do jego wiadomości nabrać dystansu. Aby nie
być gołosłownym, przytoczę pomyłkę dotyczącą dwóch żeńskich przedstawicielek tego
rodu.
Dachnowski podaje, że żoną Mikołaja Wejhera (†1647) była Marianna de Tuczno Wedelia, a przecież małżonką Wejhera była Małgorzata Tuczyńska11. Druga informacja jest o wiele
bardziej bałamutna. Dachnowski pisze, że „przodek Rembowskich, urodziwszy się w kraju
lubelskim w Polszcze, przyszedł tu do Prus i ożenił się w domu Panów Tuczyńskich herbu
Wedel (...), z którą miał trzech synów”12. Wiemy jednak, że taki związek małżeński nie istniał i najprawdopodobniej heraldyk pomylił Tuczyńskich z Turzyńskimi, bowiem dalej
w swoim dziele, żoną Rembowskiego nie jest już Tuczyńska, ale Łukocka (sic!)13.
Podobnie i inne skromne wiadomości zawarte w Herbarzu Dachnowskiego świadczą,
że autor nie był zbyt dobrze zorientowany w historii domu Tuczyńskich. Przekazał jednak
dobry rysunek herbu Tuczyńskich. Jest tutaj wyraźne koło zębate i dama w kapeluszu, bez
ramion Rysunek nie miał jednak barw, które odnajdujemy w opisie. I tutaj możemy zaznaczyć, że wprowadził do polskiej heraldyki błędne barwy herbu Tuczyńskich. Pomimo, iż
wspominał, że Tuczyńscy byli „herbu Wedel”, przekazał barwę pola tarczy nie złotą, ale
błękitną i barwę złotą koła, zamiast czarnej (Fig. 1)14.

Fig. 1

Fig. 2

8

APS, Rękopisy i spuścizny, J. B. S t e i n b r ü c k, sygn. 487, Wedele, s. 24.
J. K. D a c h n o w s k i, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. Z. P e n t e k, Kórnik 1995,
s. 338.
10
Ibidem, s. XI.
11
K. N i e s i e c k i, Herbarz, op. cit., t. IX, s. 98, 466, przyp. 642.
12
J. K. D a c h n o w s k i, Herbarz, op. cit., s. 159.
13
Ibidem, s. 479, przyp. 1028.
14
Ibidem, s. 338.
9
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Opis herbu Tuczyńskich Dachnowskiego utrwalił się w późniejszej literaturze heraldycznej. K. Niesiecki już po wymarciu Tuczyńskich pisał, że „w kole zegarowym (srebrnym) powinien być krzyż (złoty) w modrem polu, a na hełmie panna bez ręku
w kardynalskim kapeluszu” (Fig. 2)15. Jak widać Niesiecki poszedł dalej i wpatrując się
w środek godła herbowego narysowanego przez Dachnowskiego, dojrzał tam krzyż
w środku koła (sic !). Ten opis interesującego nas herbu jest całkowicie błędny. Mamy tutaj
wyraźnie do czynienia z „nadinterpretacją” godła herbowego przez autorów, którzy nie
mieli możliwości dotarcia do źródła. Ta „nadinterpretacja” polegała na tym, że z jednego
godła zostało wydzielone wnętrze koła jako krzyż, i otaczające krzyż koło zębate.
Niestety ten herb przyjął się i jest przypisywany Tuczyńskim do dzisiaj. Z. L e s z c z y c,
wyraźnie nawiązując do Herbarza Niesieckiego widział na tarczy „w niebieskim polu zębate koło a w nim złoty krzyż, na hełmie postać niewieścia bez ramion z rozpuszczonym
włosem”16.
Możemy przypuszczać, że błędy heraldyczne mogłyby zostać wyeliminowane, gdyby nie
szybkie wymarcie rodu, który zapewne zadbałby o ich skorygowanie.
Błędna interpretacja elementów herbu Wedlów brała się z niewiedzy, ponieważ ród był
obcego pochodzenia. O tym pochodzeniu rodu wiedział już Dachnowski i mając świadomość, że większość polskich herbów miała pole tarczy czerwone, dosyć rzadkie w obcych
herbach (zwłaszcza niemieckich), dał w herbie Tuczyńskich pole błękitne.
Ciekawe jest i to, że błędny herb Tuczyńskich przyjęli za Niesieckim nawet historycy rodowi w XIX wieku, a po ostatniej wojnie umieszczono go na kartuszu herbowym, zamieszczonym na frontonie zamku w Tucznie (Fig. 3)17. Herb zamieszczony na frontonie
zamku ma wyraźnie wzorowany rysunek na Herbarzu Kaspra Niesieckiego — czyli jest
błędny. Nie w pełni prawidłowy jest też herb, jakoby Tuczyńskich, przekazany przez historyków rodowych z XIX i XX wieku (Fig. 4)18.

Fig. 3

Fig. 4

15

K. N i e s i e c k i, Herbarz, op. cit., t. IX, s. 145; T. G a j l, Polskie rody szlacheckie i ich herby, Białystok 1999,
s. 313. Tutaj w klejnocie daje murzynkę (sic!).
16
Z. L e s z c z y c, Herby rodów polskich, Poznań 1907, s. 322.
17
F. v. W e d e l, Uebersicht der Familien–Geschichte des Geschlechtes Wedell, b. m. w. 1843, s. Th. VII nr 10b.
Podczas II wojny światowej, w 1945 r. zamek w Tucznie uległ zniszczeniu. Przepadł przy tym kartusz herbowy,
który odtworzono w latach 60–tych XX w. na podstawie Herbarza Niesieckiego. Zniszczenie kartusza z zamkiem dokumentują stare fotografie. H. J a n o c h a, Tuczno powiat Wałcz, „Materiały Zachodniopomorskie”,
t. VIII, Szczecin 1962, s. 547–548, ryc. 1.
18
F. v. Wedel, Uebersicht, op. cit., s. Th. VII Nr 10a; L. v. W e d e l – S c h w e r i n, D. v. W e d e l – N e u w e d e l,
Das Wedel–Wappen. Seine Wandlungen in sieben Jahrhunderten, Freiburg im Breisgau 2000, s. 29, nr 10a,
10b.
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Prawdziwy herb Tuczyńskich — dowody
Aby ustalić prawdziwy wygląd herbu Tuczyńskich, musimy odwołać się do źródeł. Herb
Wedlów dla Tuczyńskich potwierdza nam pieczęć Ludeka von Wedel na Drawnie i Tucznie
z XIV wieku. Widać tutaj wyraźnie koło z ostrzami w kształcie zębów, a wewnątrz koła
osiem szprych (Fig. 5)19.

Fig. 5

Fig. 6

Kolejnym źródłem, które tutaj przywołamy będą zachowane do dzisiaj, niegdyś
(w XVII–XVIII wieku) prezentowane w kościele w Tucznie, a obecnie przechowywane
w muzeum w Wałczu — herbowe blachy trumienne Tuczyńskich z Tuczna.
Na jednej z czterech blach, przedstawiono herb rodowy Stanisława Krzysztofa de Wedel
Tuczyńskiego (†1694), który wyobraża: „półpostać bez rąk w zębatym kole, a w klejnocie
ponad koroną z siedmioma pałąkami takaż postać, prawdopodobnie w koronie” (Fig. 6)20.
W klejnocie herbu blachy Stanisława III Krzysztofa pojawiła się korona z siedmioma pałkami (hrabiowska), co miało być odzwierciedleniem przyjęcia przez niego tytułu Comes de
Wedel21. Tytuł ten nie miał uzasadnienia prawnego i nie utrwalił się, co widać w herbie jego syna, gdzie jest już korona szlachecka. Tytuł Comesa i udostojniony wizerunek korony
herbowej nawiązywał najprawdopodobniej do rodzinnych koligacji Tuczyńskich z hrabiowską linią Leszczyńskich.
Podobne wyobrażenie herbu Tuczyńskich, tj. postać „rolanda” we wnętrzu zębatego koła i w klejnocie widać na blasze herbowej ostatniego z rodu — Andrzeja III Józefa de Wedel
Tuczyńskiego (Fig. 7)22.
Należy podkreślić, że na żadnym z tych wyobrażeń heraldycznych na wspomnianych
blachach trumiennych, zamawianych niewątpliwie przez członków rodu, nie widać krzyża w kole zębatym, jak chciał Niesiecki. To one przedstawiają prawidłową wersję herbu rodu Tuczyńskich.
Pozostały nam jeszcze do zweryfikowania barwy herbu. Niestety zachowane blachy
nie mają kolorów. Ale posiadamy kolejne ważne źródło. Na ołtarzu ufundowanym przez
Tuczyńskich w XVI wieku do kościoła w Tucznie i znajdującym się tam do dzisiaj, znajduje19

L. v. W e d e l – S c h w e r i n, D. v. W e d e l – N e u w e d e l, Das Wedel–Wappen, op. cit., s. 17, nr 9.
J. D z i u b k o w a, Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, Poznań 1996–
–1997, s. 160, nr 176. Autorka podaje półpostać „bez rąk”, tymczasem półpostać ma ręce złożone do modlitwy.
21
Ibidem, s. 160, nr 176.
22
Ibidem, s. 159, nr 174.

20
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my barwnie malowany herb Tuczyńskich. Herb ten pod względem rysunku jak i barw,
wygląda tak samo jak u innych linii Wedlów, żyjących na Pomorzu czy w Nowej Marchii
(Fig. 8).

Fig. 7

Fig. 8

Z naszych ustaleń wynika, że proces polonizacji rodu Wedlów z Tuczna polegający m.in.
na przyjmowaniu przeróżnych polskich wpływów kulturowych, nie polegał na wprowadzeniu tzw. odmiany herbowej, która wynikałaby jakoby z przekazu Herbarza Kaspra Niesieckiego i innych polskich heraldyków z XVII i XVIII wieku. Herb Tuczyńskich wyraźnie
miał charakter rodowy, odziedziczony po niemieckich przodkach z rodu von Wedel23.

23
G. J. B r z u s t o w i c z, Rycerstwo Ziemi Choszczeńskiej od XIII–XVI wieku. Polityka–gospodarka–kultura–genealogia, Warszawa 2004, s. 346, 420–423.

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

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. VIII (XIX) ISSN 1230–803X

Sławomir Karp
Podkowa Leśna

Rodzina Małyszczyńskich herbu własnego...

Rodzina Małyszczyńskich herbu własnego
Przyczynek do dziejów nieznanej szlachty polskiej

R

odzina Małyszczyńskich herbu własnego należy do tej grupy rodzin polskiej szlachty,
która na przestrzeni wieków uległa całkowitemu zapomnieniu. Została pominięta prawie we wszystkich pracach z zakresu heraldyki i genealogii dotyczących ziem dawnej Rzeczypospolitej. Może dziwić ten fakt, bo przecież jest to rodzina pochodząca nie z dalekich
ziem ukrainnych, czy obrzeży Smoleńszczyzny, ale mająca swe gniazdo rodzinne na „bliskiej” Grodzieńszczyźnie. Jedynie herbarz Rodzina S. U r u s k i e g o krótko odnotowuje istnienie Małyszczyńskich bez podania herbu.
Szczęśliwie dziś, dzięki listom jednego z przedstawicieli tej rodziny, Mikołaja Małyszczyńskiego, możemy po raz pierwszy ustalić ich przynależność herbową. Listy te skierowane są do księcia wojewody wileńskiego Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna”, a z ich treści
jednoznacznie wynika, że Mikołaj należał do ówczesnej rzeszy informatorów radziwiłłowskich. Z zachowanych trzech listów na dwóch, datowanych 27 sierpnia 1597 r. i 31 stycznia
1598 r., widnieją nieźle czytelne, papierowo–woskowe odciski jego herbowej pieczęci.
Zwłaszcza lepiej zachowana jest pieczęć wyciśnięta na drugim z listów. Ma ona kształt
owalu o wymiarach: 10 x 13 mm. W polu pieczęci widnieje tarcza kartuszowa, a na niej
półksiężyc barkiem w prawo, między jego rogami sześciopromienna gwiazda. Nad tarczą
hełm z labrami, korona oraz klejnot: pięć pawich piór. Po obu stronach górnej części pola
umieszczone są litery majuskulne M (IKOŁAJ) po prawej i M (AŁYSZCZYŃSKI) po lewej
stronie1. Należy dodać, że obie pieczęcie zostały wyciśnięte na prostokątnych paskach papieru, doklejonych na dokumentach. Niestety, nie są nam znane barwy tego herbu. Można
jedynie przypuszczać, jak myślę z dużym prawdopodobieństwem, że barwa godła mogłaby być złota, dotyczy bowiem przedstawienia ciał niebieskich — gwiazdy i półksiężyca, natomiast barwą tarczy mógł być błękit. Oczywiście, jest to sfera tylko i wyłącznie rozważań.
Wydaje się, że w uproszczeniu moglibyśmy pokusić się o zakwalifikowanie herbu Małyszczyński jako kolejnej odmiany herbu Leliwa. Należy zastanowić się jednak, czy taka właśnie praktyka, powodująca w konsekwencji ubożenie polskiej heraldyki, jest słuszna.
Rodzina Małyszczyńskich zamieszkiwała Grodzieńszczyznę i zapewne jako ród autochtoniczny, mający korzenie ruskie, była pierwotnie wyznania prawosławnego. Ich gniazdem rodowym był Małyszczyn nieopodal Grodna2. Pierwszym, znanym nam przedstawicielem rodziny Małyszczyńskich jest Oleszko Gordiejewicz, wymieniony w rejestrze bojarów grodzieńskich z 1 maja 1528 r. Oleszko występuje tam w grupie bojarów nie posiadających poddanych3. Przed 28 września 1556 r. ożenił się z Maryną Żukówną primo voto
Wasiljewną Moskwicianką, secundo voto Piotrową Czeszejkową. Procesowali się wtedy
1

Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów dz. V, nr 9222, k. 2, 6.
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XV, część II, Warszawa 1902,
s. 299 odnotowuje: wieś Małyszczyzno pow. grodzieński gm. Wiercieliszki 3 wiorsty od Grodna.
3
Russkaja istoriczeskaja biblioteka, t. XXXIII: Litowskaja Mietrika, czast tretiaja. Knigi publicznych dieł,
t. II, izd. S. P t a s z y c k i j, Piotrograd 1915 (dalej: RIB XXXIII), s. 93.
2
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z Janem Biernatowiczem Laszko mieszczaninem grodzieńskim, któremu winni byli 31 beczek żyta4. Gordiejewiczowie mieszkali wówczas w majątku „Gornickom”, Maryna bowiem zgodnie z testamentem zmarłego męża Piotra Czeszejki miała zapisaną posagową
sumę 140 kop groszy litewskich i dysponowała 1/3 częścią tej włości. Z kolei jej syn Bogdan Czeszejko czując się jedynym prawowitym właścicielem tych dóbr próbował usunąć
z ojcowizny pozostałych pretendentów do majątku, tj. matkę i siostrę Hannę Czeszejkównę. Waśnie rodzinne trwały co najmniej do maja 1557 r. i nie znamy ich rezultatu5. Olechno Gordiejewicz na następny popis wojska litewskiego, 17 sierpnia 1565 r., ze względu na
zaawansowany wiek w zastępstwie swoim stawił już tylko pachołka6. Żył on jeszcze 13 lutego 1567 r7. Natomiast 5 października 1570 r., wzmiankowana jest już tylko wdowa po
nim, Maryna.
Z poprzednich małżeństw z NN miał dwóch synów Mikołaja i Andrzeja, a ten z kolei
syna Mikołaja Olechnowicza, który 16 czerwca 1567 r. występował jako woźny powiatu grodzieńskiego8. Andrzej Olechnowicz z Małyszczyna, będąc na służbie u kasztelana żmudzkiego Malchera Stanisławowicza Szemeta, wysłał na popis wojska 28 września
1567 r. sługę Tomasza Janowskiego9. Korzystając ze źródeł należy zachować szczególną ostrożność ponieważ, żył z nim współcześnie drugi Oleszko Gordiejewicz, podstarości grodzieński. Z kolei 11 października 1596 r. wzmiankowany był luźno Bogdan
Małyszczyński10.
Drugą linię poprowadził Wasilij Mordasowicz, między 7 listopada 1558 r. a 22 maja
1566 r., woźny powiatu grodzieńskiego11. Po raz pierwszy widzimy go 20 września 1558 r.
Podpisał wtedy akt sprzedaży przez Ostafiego Gridicza „włóki ziemi i morgi gruntu w Bobriewieńsku” za 31 kop groszy Olechnie Konstantynowiczowi. Gridicz sprzedał ziemię
„na potrzebę wyprawy inflanckiej”12. Niestety, niewiele wiemy o wzajemnych relacjach rodzinnych Oleszka Gordiejewicza i Wasilija Mordasowicza. Z pewnością byli ze sobą spokrewnieni, na co wskazywałaby skarga Wasilija i jego siostry Iriny na Oleszka z 13 lutego
1567 r. o zawłaszczenie różnych dokumentów, w tym przywileju królewskiego na Małyszczyn a także, że w ramach podziału majątku dostali jego gorszą część13. Synami Wasilija
byli: Waśko, Jakub, Mikołaj i Eliasz Mordasowiczowie. Żoną Wasilija była Owdotia Prokszycówna Kandybianka, występująca w 1592 r. jako wdowa14. Głową rodziny został Jakub,
który 23 czerwca 1601 r. wraz z matką i bratem Mikołajem opłacił pobór ziemski z Małyszczyna za trzech ogrodników. Prawdopodobnie już po uzyskaniu pełnoletności przez najmłodszego z braci, Eliasza, nastąpił 7 października 1607 r. podział „dóbr kościukowskich”
i Małyszczyna. Grunty kościukowskie leżały w obrębie szeroko rozumianego majątku Małyszczyn i zostały wcześniej przez nich nabyte. Należy dodać, że bojarzyn Kościuk Fiedkowicz z tego dziedzictwa stawił konia na popis 28 września 1567 r15. Niestety, nie znamy
wzajemnych relacji między Kościukiem Fiedkowiczem a protoplastami Małyszczyńskich.
W wyniku aktu dzielczego, aktykowanego 9 października 1607 r., całość dóbr przejął Jakub. Majątek ten obciążony był jednak znacznymi długami. Po pierwsze Jakub zobowiązany był do spłaty braci, Mikołaja i Eliasza, z równowartości 2/3 majątku. Po drugie,
4

Akty, izdawajemyje Wilenskoj archeograficzeskoj kommisjej dla razbora i izdanija drewnich aktow (dalej:
AVAK), t. XXI, Wilna 1894, s. 173.
5
AVAK, XXI 178, 199, 211–212.
6
RIB, XXXIII 354.
7
Nacyjanalny gistaryczny archiß Biełarusi w Mińsku, (dalej: NGABM), F. 1755, inw. 1, nr 3, k. 173v.
8
NGABM, F. 1755, inw. 1, nr 4, k. 313–314v.
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RIB, XXXIII 680.
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NGABM, F. 1755, inw. 1, nr 14, k. 109–v.
11
AVAK, XXI 370; NGABM, F. 1755, inw. 1, nr 3, k. 1v–2.
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AVAK, XXI 362–363.
13
NGABM, F. 1755, inw. 1, nr 3, k. 173v.
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wspólnie z matką miał wypłacić posagi siostrom — Owdotii Obuchowskiej 20 kop groszy
litewskich i jeszcze dwóm nieznanym z imion. Właśnie na potrzeby tych ostatnich zaciągnięto dług 8 kop groszy u pana Ilkowicza i 10 kop groszy u Jana Aptekarza z Grodna. Poza
tym pozostawało jeszcze do spłacenia 10 kop groszy bratu Mikołajowi, który wcześniej
partycypował w zakupie gruntów kościukowskich. Należy również wspomnieć, że nieobecnego przy podziale Mikołaja reprezentował wuj, Stanisław Prokszyc Kandyba, pisarz
grodzki włodzimierski16. Mikołaj „zaciągnął się” na służbę u wojewody wołyńskiego Andrzeja Wiśniowieckiego, a przed 27 sierpnia 1597 r. stał się klientem dworu radziwiłłowskiego. Z kolei Jakub z Małyszczyna stawił zbrojnego jeźdźca na popis wojska 8 września
1613 r 17. Będąc głównym posesorem Małyszczyna gromadził on okoliczną ziemię, np.
wspólnie z żoną kupił dwie działki od Seweryna Goglewskiego i Matwieja Kulbackiego18.
Obaj z bratem Mikołajem zmarli przed 19 lipca 1623 r. Wtedy to bowiem nastąpił kolejny
dział Małyszczyna na trzy części między Eliaszem, nieznaną z imienia żoną Jakuba i Samuelem Mikołajewiczem Małyszczyńskimi19. Eliasz pozostawił po sobie dwóch synów — Mikołaja i Andrzeja oraz córkę, późniejszą Jaroszową Obuchowską.
W wyniku kolejnych podziałów scheda w rodzinnym Małyszczynie była coraz szczuplejsza. Zapewne sytuacja ta zmusiła część rodziny do migracji i tak 8 stycznia 1637 r. bracia
Mikołaj i Andrzej dali w zastaw na dwanaście lat za 100 kop groszy litewskich swoją część
Stefanowi i Helenie z Karłowskich Małyszczyńskim20. Dnia 24 lutego 1637 r. Mikołaj i Andrzej rozszerzyli umowę zastawu wyrażając zgodę Stefanowi na budowę nowych budynków21. Obaj przenieśli się na Wołyń. Mikołaj umarł bezpotomnie, natomiast Andrzej
spłodził dwóch synów, Stanisława i Antoniego. Opuszczenie ojcowizny przez obu braci
niewiele jednak zmieniło w rozdrobnieniu majątku. W dalszym ciągu gospodarowali tam
jeszcze bracia stryjeczni, czterej Jakubowiczowie Małyszczyńscy i Samuel Mikołajewicz
Małyszczyński. Pojawiły się tam również nowe rodziny, np.: Bucellów, Dziewiałtowskich,
czy dziedziczących cząstki Małyszczyna w posagach Obuchowskich. Do ówczesnych bardziej przedsiębiorczych przedstawicieli rodziny z pewnością należał Stefan Jakubowicz
Małyszczyński. Nie tylko, że nie poprzestał na powiększeniu swojej ojcowizny o część po
Eliaszowiczach, ale również kupił za 64 kop groszy dnia 24 marca 1645 r. cząstkę przypadającą na brata Romana Jakubowicza Małyszczyńskiego. Wtedy już jego drugą żoną była
Barbara Łapianka22. Stefan miał dwóch synów, Teodora i Jana. Dnia 26 września 1666 r.
Teodor zapisał przyszłej żonie, Zofii Skuminównie Mikuliczównie, posagową sumę 670 zł
na połowie swoich dóbr. Zofia była córką Anny Szpyrkowiczówny i Michała Skumina Mikulicza, dziedzica majątku Łubianka w powiecie oszmiańskim. Nie dożyli oni jej ślubu,
a posag wypłaciła ciotka, Anna ze Skuminów Uzłowska23. Po zmarłym bezpotomnie bracie,
Szymonie Kazimierzu, Zofia była jedyną dziedziczką Łubianki. To zapewne Teodor
w 1690 r. opłacił z dóbr ziemskich Małyszczyn znajdujących się w parafii grodzieńskiej podatek z 1 dymu24. Teodor i Zofia pozostawili czterech synów: Michała, Jana, Stanisława Antoniego i Kazimierza. Michał i Jan swoją część na Małyszczynie 24 kwietnia 1715 r. oddali
w zastaw za 2000 zł dominikanom grodzieńskim, którym przewodniczył lektor i przeor
Modest Joteyko. Ponieważ Małyszczyńscy nie przyznali swojego prawa zastawnego, skargę
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Lietuvos valstybes istorijos archyvas w Wilnie, (dalej: LVIA), SA 43, k. 1292–v.
LVIA, F. 1282, inw. 1, nr 5795 (kolekcja dokumentów).
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LVIA, SA 43, k. 1290–1291v.
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Ibidem, k. 1286–1288v, 1289–v, 1296–1297v.
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Ibidem, k. 1284–1285v.
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NGABM, F. 1755, inw. 1, nr 10, k. 370–371v.
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Ibidem, nr 46, k. 945–946v.
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Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo trockie 1690 r.,
oprac. H. L u l e w i c z, Warszawa 2000, s. 97.
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wniósł na nich 6 września 1717 r. następny już przeor Romuald Sankowicz 25. Michał ze
związku z Konstancją Sopoćkówną herbu Syrokomla, primo voto Piotrową Olizarowiczową, nie zostawił potomstwa. Zmarł przed 19 kwietnia 1732 r., wtedy to bowiem wdowa
wraz z synami z pierwszego małżeństwa, Janem i Marcinem Olizarowiczami, miała sprawę o dobra Kulbaki z doktorem Tomaszem Hanusewiczem, przeorem konwentu grodzieńskiego26.
Spośród tej licznie rozrodzonej na przełomie XVII i XVIII wieku familii najbardziej znanym przedstawicielem był syn Teodora — Stanisław Antoni Małyszczyński, pisarz sądów
marszałkowskich, regent JKM zadworny WKsL. dekretowy, sędzia fiskalny pow. grodzieńskiego27. Pełnione przez niego funkcje są imponujące, zważywszy iż zaczynał jako niezamożny szlachcic, którego matka była niepiśmienna. Dnia 10 lipca 1700 r. Stanisław Antoni
nabył od rodziców za 500 zł prawo do dóbr Łubianka, które były w tym czasie w zastawie
u Michała Kociełła, kasztelana witebskiego28. Przed 28 kwietnia 1701 r. ożenił się z Konstancją Leszkiewiczówną herbu Leski, siostrą Jana Kazimierza Leszkiewicza, sekretarza JKM,
wójta wileńskiego i regenta kancelarii dekretowej WXL. Leszkiewicz zmarł bezpotomnie,
pozostawiając spory majątek, w skład którego wchodziła kamienica w Wilnie i dobra Mejszagoła w woj. wileńskim. Te ostatnie trzymał w zastawie od Hieronima i Anny Eleonory
z Pogirskich Białłozorów, starostów nowomłyńskich. Ponieważ ani wdowa po nim, Helena
Eleonora z Sokołowskich Leszkiewiczowa, ani Małyszczyńscy nie byli w stanie się wzajemnie spłacić, wspólnie sprzedali dnia 28 kwietnia 1701 r. za 12 000 zł Mejszagołę prawem wlewkowym Michałowi Pawłowskiemu, regentowi ziemskiemu wileńskiemu i Sądu
Głównego Trybunału WXL29. Leszkiewiczowa i Małyszczyńscy skwitowali się pod zaręką
10 000 zł z wzajemnych roszczeń 6 i 11 maja 1701 r30. Dwa dni później, tj. 13 maja 1701 r.,
Stanisław Antoni i Konstancja Małyszczyńscy kupili od Aleksandra Andrzejewicza Obuchowskiego, sędziego grodzkiego orszańskiego za 4000 zł część Małyszczyna. Była to dawna własność po Samuelu Mikołajewiczu Małyszczyńskim, który sprzedał ją właśnie ojcu
Aleksandra, Andrzejowi Ławrynowiczowi Obuchowskiemu. Aleksander Obuchowski był
właścicielem majątku Dudakowicze, leżącym w odległym powiecie orszańskim, a gospodarką w Małyszczynie zajmował się jego zarządca Stefan Kulesza31. Natomiast Małyszczyńscy dysponując już odpowiednimi środkami finansowymi mogli z powodzeniem skupić
w swoim ręku większość gruntów gniazda rodzinnego. Tak więc zarówno dla Aleksandra
Obuchowskiego jak i Małyszczyńskich transakcja ta była korzystna. Dnia 22 lipca 1701 r.
Stanisław Antoni zapisał Konstancji sumę 10 000 zł na posiadanych cząstkach Małyszczyna
i prawie do Łubianki32. Dnia 10 marca 1702 r. uzyskali za kwotę 500 zł od stryjów Stanisława i Antoniego Andrzejewiczów Małyszczyńskich, ziemian powiatu włodzimierskiego, ostateczne zrzeczenie się ich praw do gruntów małyszczyńskich. Jak widzieliśmy
wcześniej, ziemię tę zastawił ich dziad Eliasz Stefanowi Małyszczyńskiemu33.
Z pewnością zasługuje na podkreślenie aktywność Stanisław Antoniego na sejmikach
powiatowych w okresie od 28 listopada 1707 r. do 22 lutego 1715 r34. Wielokrotnie brał on
czynny udział w tworzeniu instrukcji poselskich, dotyczących istotnych spraw dla powiatu. Dnia 26 listopada 1707 r. podpisał instrukcję dla posłów wybierających się na obrady do Nowogródka na dzień 3 grudnia 1707 r., między innymi w sprawie „bezpieczeństwa
domów szlacheckich” i złożenia protestu przeciwko mającym miejsce „najazdom wojska
25
26
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30
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rosyjskiego na domy szlacheckie, braniem do więzienia i rabowaniem”35. Zaś dnia 12 stycznia 1711 r. w Dziemidkowie podpisał laudum dotyczące uchwalenia podatków (1 zł
i 15 gr z dymu), aby wykupić szlachtę powiatu grodzieńskiego od ciężarów stacjonowania
wojsk rosyjskich dowodzonych przez feldmarszałka Borysa Szeremietiewa36.
Po raz ostatni Stanisław Antoni i Konstancja wystąpili wspólnie 23 lutego 1712 r., kiedy
to udało im się wprowadzić do instrukcji szlachty pow. grodzieńskiego zapis w sprawie
ich kamienicy przy ulicy Rudnickiej w Wilnie, „ażeby constitutione ab oneribus civilibus
libertowana była et iure terrestri gaudeat”37. Nie długo po tym Konstancja zmarła. Widzimy bowiem, że już 24 września 1713 r. Stanisław Antoni zapisał drugiej żonie, Annie z Worytków herbu Sas, kwotę 3000 zł na Małyszczynie, zabezpieczając w ten sposób jej posag38.
Małyszczyński jako pisarz grodzki sprawował funkcję urzędnika sądowego i tak m.in.:
6 kwietnia 1715 r. rozsądzał sprawę między bazylianami z Supraśla a Andrzejem Smogorzewskim39. W tym okresie w dalszym ciągu kontynuował akcję skupowania poszczególnych działek okalających Małyszczyn. I tak 11 czerwca 1714 r. kupił za 30 zł od Andrzeja
i Zuzanny z Hrynaszkiewiczów Kulbackich część gruntu położonego w Kulbakach w pobliżu granicy z Małyszczynem40. Jednak już wkrótce, 25 lutego 1717 r., wyzbył się zaś ojcowizny i kwitował Romualda Sankowicza, bakałarza i przeora dominikanów grodzieńskich
z odbioru 9000 zł41. Ostatecznie 13 kwietnia 1717 r. Małyszczyn wraz z trzema cząstkami w Kulbakach, Grandziczach42 i Zarzycy został za 12 000 zł zastawiony dominikanom43.
Małyszczyński nie otrzymał jednak całej kwoty, ponieważ wcześniej, tj. 13 marca 1717 r.,
Mateusz Franciszek Sienkiewicz, generał pow. grodzieńskiego przejął od dominikanów kwotę 1000 tynfów, pozostającą u nich w depozycie, w ramach zwrotu długu, jaki
miał Stanisław Antoni Małyszczyński wobec Kazimierza Preycza, podłowczego nadwornego WXL44. W tym samym roku Stanisław Antoni, pozostając bez ziemi, która gwarantowałaby stały dochód, postanowił skupić cząstki rozdrobnionych dóbr Kulbaki, gniazda
Kulbackich herbu Radwan. I tak 25 czerwca 1717 r. kupił 5 niwek za 90 zł od Jerzego Kazimierowicza i Heleny z Kisłowskich Mozyrków45; 3 lipca 1717 r. od Jana i Teodory z Kalinowskich Olizarowiczów oraz od Joanny Kożuchowskiej 9 niwek gruntu bez zasiewu za
30 zł46; od Wincentego Bazylewicza i Rozalii Łubińskiej Soroków, ziemian powiatu grodzieńskiego nabył 16 lipca 1717 r. za 205 zł 10 niwek leżących w Kulbakach47; 2 sierpnia
1717 r. kupił dalsze 7 niwek za 243 zł od Ludwika Marcinowicza i Zofii z Olizarowiczów
Kulbackich, a także Hrehorego Marcinowicza Kulbackiego, Zofii Leykówny Kulbackiej
i wdowy Agnieszki z Kulbackich Andrzejowej Dawidowiczowej48, a wreszcie 25 sierpnia 1717 r. 8 niwek za 110 zł od Jana Franciszka i Katarzyny Jadwigi z Hrynaszkiewiczów
Kulbackich49. Przed 6 września 1717 r. Stanisław przestał pełnić urząd pisarza grodzkiego
grodzieńskiego50. Prawdopodobnie przyczyną końca jego kariery urzędniczej i gospodarczych tarapatów była skłonność do alkoholu. Dnia 9 maja 1718 r. przyznał dominikanom
prawo zastawne na Małyszczyn z przyległościami. Następnie 19 kwietnia 1732 r. Stanisław
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Antoni, wspólnie z Konstancją z Sopoćków, primo voto Olizarowiczową, secundo voto Michałową Małyszczyńską, Janem i Marcinem Olizarowiczami, a także Felicjanem Węgierskim, koniuszym inflanckim, Józefem Dominikiem Wigurskim, podstolim halickim oraz
Kazimierzem Trokimiem Snarskim miał sprawę z dominikanami grodzieńskimi o dobra
Kulbaki51. Dalsze jego losy nie są znane. W każdym razie nie żył już przed 2 września
1738 r. Z drugiego małżeństwa z Anną z Worytków Bryszewskich miał córkę Konstancję,
która przed 7 sierpnia 1735 r. poślubiła Stanisława Karpia herbu własnego, podczaszego
smoleńskiego, właściciela folwarku Lesiszcze ze wsią Prudce leżące w lidzkim i grodzieńskim powiecie52. Dnia 23 czerwca 1736 r. za 1000 talarów posagu Stanisław Karp, podczaszy smoleński zapisał połowę majątku Konstancji53. Niestety, zmarła ona w 1740 r. nie
zostawiwszy potomstwa i stąd późniejszy wieloletni proces o tę sumę jej matki, Anny
z Worytków Małyszczyńskiej, secundo voto Aleksandrowej Winczynej, strażnikowej i sędziny grodzkiej powiatu lidzkiego, tertio voto Józefowej Śmigielskiej starościny anglinickiej ze Stanisławem Karpiem podczaszym smoleńskim54. Anna z Worytków żyła jeszcze 10
września 1757 r.55 W ciągu 1738 r. Anna wspólnie z bratem, Janem Antonim Worytką Bryszewskim, toczyli spór z Benedyktem i Kazimierzem Sadłuckimi, spadkobiercami Jakuba
Sadłuckiego, skarbnika dorpackiego, który winien był Worytkom kwotę 3000 zł. Pierwsza
sprawa z korzystnym dekretem dla Worytków odbyła się przed Trybunałem Głównym Litewskim już 16 listopada 1720 r.56
Związki Małyszczyńskich z dominikanami to nie tylko wspólne interesy gospodarcze. W 1726 r. kapituła wileńska zakonu zabiegała o umieszczenie kleryka Karola Małyszczyńskiego na studiach teologicznych w Rzymie u Minervy57. Jan i Michał Małyszczyńscy
24 kwietnia 1715 r. zastawiając dominikanom swoje grunty w Małyszczynie, nigdy później
już ich nie wykupili tak, że utratę rodowego gniazda można określić ostatecznie na dzień
13 kwietnia 1717 r., kiedy to ich brat, Stanisław Antoni Małyszczyński, pisarz grodzki grodzieński wyzbył się swojej części.
Natomiast z testamentu Zofii z Kamińskich Kazimierzowej Małyszczyńskiej, primo voto
Andrzejowej Eysymontowej, secundo voto Franciszkowej Tołoczkowej, pisanego 10 maja
1734 r. i aktykowanego w aktach grodzkich grodzieńskich 29 sierpnia tegoż roku, czerpiemy informację, że była ona córką Teresy z Olizarowiczów i Andrzeja Kamińskich. Poleciła
ciało swe złożyć „przy cerkwi kozłowickiej według obrzędów chrześcijańskich’’. Posiadaną
po ojcu cząstkę gruntu w Eysymontach Nadtobolskich w powiecie grodzieńskim zapisała
krewniakom Olizarowiczom — Janowi, regentowi grodzkiemu grodzieńskiemu i Marcinowi
— z obowiązkiem wpłaty 200 zł „na kościoły” i dodatkowo „ufundowania kielicha z patyną
do kościoła jezierskiego”. Resztę ziemi w Eysymontach, odziedziczoną po małżonku, scedowała Adamowi i Konstancji z Artusiewiczów Dawidowiczom. Marcin Olizarowicz otrzymał
dodatkowo grunt we wsi Strupin, który Zofia wraz z drugim mężem Franciszkiem Tołoczko
kupiła za 120 zł 58.
Powracając do linii ukraińskiej Małyszczyńskich należy podkreślić, że u źródeł jej powstania leżały szesnastowieczne powiązania rodzinne. Oparciem dla ówczesnej młodej generacji Małyszczyńskich był ich wuj, Stanisław Prokszyc Kandyba, mocno zakorzeniony na Wołyniu59. W 1593 r. był on horodniczym włodzimierskim, a już rok później, tj. w 1594 r., widzimy
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NGABM, F. 1711, inw. 1, nr 24, k. 218–219v.
NGABM, F. 1722, inw. 1, nr 102, k. 787; LVIA, SA 4754, k. 459–460v.
53
NGABM, F. 1722, inw. 1, nr 98, k. 741–v; LVIA, SA 95, k. 441–444v.
54
LVIA, SA 490, k. 1182–1183v; nr 499, k. 2235–2236v; nr 502, k. 2539–2540; nr 521, k. 255–256v.
55
LVIA, SA 505, k. 1540–1541.
56
NGABM, F. 1711, inw. 1, nr 27, k. 759–760, k. 818–v, k. 963–966v.
57
Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972 r., red. J. K ł o c z o w s k i, t. II, Warszawa 1975, s. 552.
58
NGABM, F. 1711, inw. 1, nr 24, k. 863–864v.
59
W tym miejscu należy postawić pytanie, czy późniejsi przedstawiciele rodziny Kandybów rzeczywiście
przysporzyli sobie splendoru przyjmując szwedzki herb Kampenhauzen o proweniencji co najmniej sto lat
młodszej od ich pierwotnego klejnotu?
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go z urzędem pisarza grodzkiego włodzimierskiego. W roku 1598 nabył on sioło Czesny
Chrest od Czartoryskiego60. Dnia 15 kwietnia 1613 otrzymał przywilej na horodniczostwo
włodzimierskie, ale było to dla niego raczej kolejne potwierdzenie dzierżonego wcześniej
urzędu61. Zmarł przed 9 marca 161862. Żoną Kandyby była Anna Liniewska herbu własnego,
córka Michała, poborcy wołyńskiego w latach 1581–1582 i 1592, deputata na Trybunał lubelski w 1591 r., dziedzica jednej trzeciej Liniewa oraz części Popiniec i Bajewa63. Kandyba
pozostawił po sobie dwie córki — Elżebietę (Halszkę), primo voto Teodorową Bohdanowiczową Borejkową, secundo voto Teodorową Liniewską, której drugi mąż, poborca wołyński
1618–1619, sędzia kapturowy wołyński 1632 i elektor Władysława IV, zapisał 600 kop groszy
litewskich w 1606 r. zabezpieczając je na Liniewie oraz nieznaną z imienia, która w 1613 r.
była żoną Michała Liniewskiego, poborcy wołyńskiego w 1630 r. Nie dziwi więc fakt, że Mikołaj Małyszczyński również poślubił jedną z Liniewskich. Mikołaj zmarł przed 4 listopada
1613 r. W tym dniu zapadł dekret o dług w sprawie jego żony, Anastazji z Suchodolskimi64.
Pisząc o ukraińskiej linii Małyszczyńskich nie można pominąć Andrzeja Małyszczyńskiego, który podpisał w 1674 r. z województwem wołyńskim elekcję Jana III Sobieskiego65.
Wzmiankowany jest również Kazimierz, podczaszy latyczowski i jego syn Stanisław, subdelegat chełmski w 1739 r., który z żony Magdaleny miał syna Andrzeja66. Zapewne to Andrzej
właśnie między 8 sierpnia 1740 r., a 2 listopada 1742 r. wymieniony jest z urzędem cześnika
latyczowskiego67.
Niestety, żaden z przedstawicieli tej rodziny nie pojawił się przed Komisjami Wywodowymi Heroldii Gubernii Litewsko–Ruskich68. Zapewne przyczyną tego było całkowite spauperyzowanie rodziny i związane z tym zatracenie poczucia świadomości herbowej. Jedynie
w guberni podolskiej nieznany z imienia Małaszczyński wylegitymował się 29 kwietnia
1842 r.69 Niestety, o jego stosunkach rodzinnych nic nie wiemy.
Przykład rodziny Małyszczyńskich po raz kolejny pokazuje, że rodzina bez ugruntowanych podstaw majątkowych i nie wykazująca się należytą aktywnością gospodarczą, nie
miała szans na pełnienie urzędów, czy osiągnięcie znaczenia choćby w „swoim” powiecie.
A w takiej sytuacji trudno też o prestiżowe koligacje, właśnie nawet na poziomie powiatu.
Powyższe czynniki oraz straty w archiwach, powstałe w wyniku pożóg wojennych, spowodowały niedostatek materiału źródłowego, który mógłby w pełny sposób ukazać dzieje tej
rodziny i zobrazować jej ciągłość genealogiczną. Przy czym intencją autora było jedynie zasygnalizowanie istnienia zapomnianej rodziny a wydaje się właśnie, że szesnastowieczny rodowód Małyszczyńskich jest wystarczającym czynnikiem, który powinien gwarantować należne im miejsce wśród szlachty polskiej.
Należy zaznaczyć, że przedstawiciele obu linii, tj. Olechnowiczów i Mordasowiczów, po
raz pierwszy zaczęli posługiwać się nazwiskiem Małyszczyński w 1591 r.70 Na przestrzeni
wieków funkcjonowały dwie formy ich nazwiska, a mianowicie Małyszczyński i Mała60

A. B o n i e c k i, Herbarz (dalej: Boniecki), t. IX, Warszawa 1911, s. 221.
Metryka Ruska (Wołyńska). Regestry dokumentów kancelarii koronnej dla ziem ukraińskich (województwa wołyńskiego, bracławskiego, kijowskiego i czernichowskiego) 1569–1673, Wstęp P. K e n n e d y G r i m s t e d, Kijów 2002 (dalej: Metryka Ruska), s. 556.
62
Ibidem, s. 587.
63
Boniecki, XIV, s. 266–267.
64
Metryka Ruska, s. 562.
65
Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III roku 1674,
Augusta II roku 1697 i Stanisława Augusta roku 1764, wyd. O. P i e t r u s k i, Lwów 1845, s. 211.
66
S. U r u s k i, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. X, Warszawa 1913, s. 191.
67
Urzędnicy Podolscy XIV–XVIII wielu. Spisy, oprac. E. J a n a s, W. K ł a c z e w s k i, J. K u r t y k a, A. S o c h a c k a, pod red. A. G ą s i o r o w s k i e g o, Kórnik 1998, s. 162.
68
Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej i witebskiej, oprac. S. D u m i n, S. G ó r z y ń s k i, Warszawa 1992, s. 61.
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S. L i s e n k o, E. C e r n e c k i j, Prawoberżna szlachta. Koniec XVIII w. — pierwsza połowa XIX stulecia. Spisok szlachty wołyńskiej, kijowskiej, podolskiej gubernii (1840–1845), Biała Cerkiew 2002, s. 231.
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NGABM, F. 1755, inw. 1, nr 11, k. 117v–119v, k. 380–382v.
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szczyński. Naturalnie ta pierwsza jest poprawna. Obowiązek nakazuje też dodać, że w Polsce w 1993 r. zamieszkiwało pięć osób używających nazwiska Małaszczyński71 i w tej też
formie występuje ono obecnie na Białorusi w Wołkowysku .
Autor tkwiąc w przekonaniu o konieczności przypomnienia dziejów rodzin kresowych,
nawet tych, które niczym szczególnym się nie wyróżniły, a stanowiły jedynie tło dla bardziej zamożnych, pragnie w następnej notatce przybliżyć rodzinę Zabohońskich herbu
Karp.
Tablica I. Małyszczyńscy herbu własnego. Linia Gordiejewiczów
Gordiej
b.d.

Olechno Gordiejewicz
1 V 1528–13 II 1567
x 1. NN
x 2. NN
x 3. Maryna ¯ukówna
I voto Wasiljewna Moskwicianka
II voto Piotrowa Czeszejkowa

z NN
Miko³aj Olechnowicz

z NN
Andrzej Olechnowicz
28 IX 1567

z NN
Miko³aj Olechnowicz
woŸny powiatu grodzieñskiego
16 VI 1567

NN

Bogdan
11 X 1595

71

K. R y m u t, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. VI, Kraków 1993, s. 161.
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Tablica II. Małyszczyńscy herbu własnego. Linia Mordasowiczów
Mordas
b.d.

Wasilij Mordasowicz
20 IX 1558 – zm. przed 1592
woŸny pow. grodzieñskiego
x Owdotia Prokszycówna
Kandybianka

Roman
24 III 1645

Stefan
N. córka b.d.
8 I 1637 – 24 III 1645
x 1. Helena Kar³owska
x 2. Barbara £apianka

Jan
26 IX 1666

Micha³
24 IV 1715 – zm. bzp.
przed 19 IV 1732
x. Konstancja
Sopoækówna
I voto
Piotrowa
Olizarowiczowa

Miko³aj
27 VIII 1597 – zm. przed 4 XI 1613
„pieczêtarz”
X Anastazja Liniewska
N. córka b.d.

Samuel
19 VII 1623

Teodor
26 IX 1666
x. Zofia Skumin
Mikulicz

Jan
24 IV 1715

Karol
1726 kleryk

Eliasz
7 X 1607 – 19 VII 1623

Stanis³aw Antoni
10 VII 1700 – zm. przed
2 IX 1738
pisarz grodzki grodzieñski
x 1. Konstancja
Leszkiewiczowa
x 2. Anna Worytko
II voto
Aleksandrowa Winczyna
III voto
Józefowa Œmigielska

Miko³aj
8 I 1637
zm. bzp.

Stanis³aw
10 III 1702

Andrzej
8 I 1637

N. córka
x Jarosz
Obuchowski

Antoni
10 III 1702

Kazimierz
zm. bzp przed
29 VII 1734
x. Zofia
Kamieñska
I voto
Andrzejowa
Eysymontowa
II voto
Franciszkowa
To³oczkowa

N. córka
9 X 1907

N. córka
9 X 1907

185

Konstancja
7 VIII 1735 – zm. 1740
x. Stanis³aw Karp
podczaszy smoleñski

Owdotia
x N.
Obuchowski
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Jakub
23 VI 1601 – zm. Przed
19 VII 1623

Waœko
b.d.

Irina
13 II 1567

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

186

Sławomir Karp

Tablica III. Małyszczyńscy herbu własnego. Linia ukraińska
Andrzej
pose³ 1674

Kazimierz
podczaszy latyczowski

Stanis³aw
subdelegat che³mski
1739
x Magdalena N.

Andrzej
czeœnik latyczowski
1740–1742

N. Ma³aszczyñski
1842

Pieczęć Mikołaja Małyszczyńskiego wyciśnięta na liście z 31 stycznia 1598 r.
AGAD, AR dz. V, nr 9222, k. 6 (fot. S. Górzyński)
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N

a okładce niedawno wydanej przez Annę C e l e j Bibliografii genealogii i heraldyki
polskiej za lata 1980–20011, umieszczono barwną ilustrację przedstawiającą wywód
genealogiczny kasztelana kowalskiego Józefa Dąmbskiego h. Godziemba, sporządzony
w drugiej połowie XVIII wieku.
Ilustracja reprodukowana jest według oryginału znajdującego się w AGAD, w dziale XI
tak zwanej Metryki Litewskiej2, zawierającym genealogie. Zespół ten składa się z wywodów przodków i sumariuszy dokumentów, sporządzanych przez szlachtę w trakcie starań
o uzyskanie Orderu Św. Stanisława. Do wielu spośród tych wywodów dołączone są artystycznie wykonane rysunki, ilustrujące wymienione w tekście koligacje. Genealogie zatwierdzano następnie w Metryce Koronnej. Całość działu XI tzw. Metryki Litewskiej zszyta
jest w jednej tece o wymiarach 45 x 60 cm, oraz dostępna (jedynie w warstwie ilustracyjnej) na stronie www.agad.archiwa gov.pl3.
Józef Dąmbski (urodzony około roku 1715, a zmarły 17 stycznia 1778 r.) był przedstawicielem rodu przeżywającego w XVIII wieku apogeum zamożności, znaczenia i dominującego na urzędach kujawskich. Był synem wojewody brzeskiego kujawskiego, sam jednak
karierę zakończył na skromnej kasztelanii kowalskiej, którą objął w roku 1755 (nominacja
datowana 26 maja) i dzierżył aż do śmierci4. Żonaty był od 1738 r. z Teofilą Podoską h. Junosza, wdową po Michale Dorpowskim, staroście kłodawskim i przedeckim, a następnie
od 1756 r. ze stolnikówną bełską, Barbarą Komorowską h. Korczak, bratanicą prymasa, z której pozostawił dwie córki5. Koleje losu kasztelana nie będą nas jednak w tym miejscu interesować ponieważ tekst niniejszy dotyczy wyłącznie wzmiankowanego wyżej
wywodu, którego graficzne wyobrażenie reprodukowane jest na okładce Bibliografii.
Wspomniana genealogia Józefa Dąmbskiego, wykonana pomiędzy rokiem 1765, kiedy król
ustanowił order swego imienia, a rokiem 1778, kiedy jej bohater stracił zainteresowanie
sprawami ziemskimi, jest jedną z najpiękniejszych pod względem graficznym, spośród
wszystkich znajdujących się we wspomnianym zbiorze. Imiona, nazwiska i tytuły czternaściorga przodków kasztelana (rodziców, dziadków i pradziadków) a wreszcie jego samego,
umieszczono w owalnych medalionach ze złoconymi brzegami, zawieszonych na gałęziach rozłożystego dębu, niedwuznacznie nawiązującego do nazwiska probanta. Nad najwyższym rzędem medalionów, pośród dębowych liści, wznoszą się herby jego pradziadów
1

A. C e l e j, Bibliografia genealogii i heraldyki polskiej za lata 1980–2001, Warszawa 2006. Cenna i ważna
skądinąd książka, w środowiskach badaczy uważana jest za kontrowersyjną nie tylko ze względu na bardzo liczne pominięcia ale także wątpliwą klasyfikację tematyki wymienionych w niej publikacji.
2
Genealogie, nr 19 i 21 s. 42–45.
3
Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, opracowała A. W a j s, Warszawa 2001.
4
Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI–XVIII wieku. Spisy, opracowali K. M i k u l s k i i W. S t a n e k przy
współudziale Z. G ó r s k i e g o i R. K a b a c i ń s k i e g o, pod red. A. G ą s i o r o w s k i e g o, Kórnik 1990, s. 123.
5
AGAD, ks. grodz. kowalskie, oblat. 9, f. 446 (151); A. B o n i e c k i, Herbarz Polski, t. 4, Warszawa 1903, s. 168.
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i prababek umieszczone również w złoconych, rokokowych obramieniach z dekoracją roślinną, zwieńczone pięciopałkowymi koronami. W medalionach tych odczytujemy imiona
poszczególnych pokoleń jak następuje (poczynając od dołu):
Josephus de Lubraniec Dąmbski Castellanus Covaliensis
Andreas de Lubraniec Dąmbski Palatinus Brestensis Cuiavie Parens
Catherina Krąkowska Mater
Joannes Stanislaus binominis de Lubraniec Dąmbski Castellanus Conariensis Avus
Anna Miaskowska Avia
Adalbertus Krąkowski Castellanus Crivinensis Avus
Hedvigis Łącka Avia
Petrus de Lubraniec Dąmbski Castellanus Conarensis Cuiaviensis Proavus
Dorothea Kniszyńska Proavia
Ignatius Miaskowski Proavus
Barbara Leszczyńska Proavia
Josephus Krąkowski Proavus
Marianna Baranowska Proavia
Antonius Łącki Proavus
Elizabeth Sokołowska Proavia
oraz odpowiadające tym osobom herby: Godziemba, Prawdzic, Bończa, Cholewa, Trąby,
Grzymała, Korzbok i Rola.
Ilustracja graficzna uzupełniona jest o zbiór dokumentów poświadczających niektóre filiacje, z których najważniejszy jest wywód Dąmbskich począwszy od Andrzeja, kasztelana
konarskiego kujawskiego, żonatego z Katarzyną Grabską, który rozpoczął karierę majątkową i polityczną rodu.
Wykonane z tak wielką starannością drzewo genealogiczne kasztelana kowalskiego
w znacznej części obarczone jest błędami, które spróbujemy przedstawić w tym krótkim
szkicu.
Genealogię po mieczu Józefa Dąmbskiego podaje w swojej pracy o magnackiej linii
Dąmbskich Jarosław D u m a n o w s k i6. Ojcem kasztelana kowalskiego był rzeczywiście
Andrzej, wojewoda brzeski a matką Katarzyna Jordan–Krąkowska h. Trąby. Jednak już
w następnym pokoleniu przodków Józefa pojawiają się różnice między współczesną wiedzą historyczno–genealogiczną a wywodem z Metryki Litewskiej: o ile rzeczywiście
dziadem kasztelana był Jan Stanisław Dąmbski a babką Anna Miaskowska h. Bończa, co potwierdza między innymi zapis z ksiąg grodzkich poznańskich z roku 1670, w którym „Generosus Stanisław z Lubrańca Dąmbski, podstoli inowrocławski, na połowie wsi Smólsk,
Nowa Wieś, Górki, Groble Wielkie i Małe, żonie Annie z Miaskowa, córce Wojciecha Miaskowskiego, kasztelana santockiego zapisuje 20 000 złotych posagu”7, to już w pokoleniu
pradziadów, na ilustrowanym wywodzie, zmienione jest imię Miaskowskiego z Wojciecha
na Ignacego8. Podobnie, żoną pradziada kasztelana Józefa, nie była wpisana w medalionie,
tajemnicza Knyszyńska, co prawdopodobnie było skutkiem błędnej lekcji nazwiska, ale
Dorota Kruszyńska, wzmiankowana przez Bonieckiego na podstawie zapisu wzajemnego

6

J. D u m a n o w s k i, Hrabiowie na Lubrańcu. Dzieje fortuny magnackiej, Toruń 1999, tablica 2.
Biblioteka Kórnicka PAN, Teki Dworzaczka — Materiały historyczno–genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV–XX wieku, CD 1 v. 1.2.0 (1997) (dalej cyt. TD) nr 821 (APP, Poznań Gr. 1868 XIII, f. 73).
8
Pomyłkę tę powtarza A. B o n i e c k i, op. cit., s. 167.
7
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dożywocia w księgach brzeskich9. W genealogii Kruszyńskich h. Prawdzic, opracowanej
i opublikowanej przez Jerzego D y g d a ł ę10 występuje Dorota, córka Marcina (zm. 1594 r.)
i Ewy z Augustynowskich, którą zapewne należy utożsamiać z żoną Dąmbskiego. W dokumentach dołączonych do omawianego drzewa genealogicznego wymieniona jest zresztą
prawidłowo: „Arbor genealogia Domus Pinariae Stemmatis Godziembarum: Andreas,
comes de Lubraniec Dąmbski, castellanus conariensis, sui cum Catherinam Grabska
procreavit Tres Filius: Petrum Comitem de Lubraniec Dąmbski, castellanum Conariensem sui cum Dorothea Kruszyńska…etc.”.
Kolejnej pomyłki doszukiwać się należy na sąsiedniej gałęzi drzewa przodków kasztelana kowalskiego. Otóż jego prababką była rzeczywiście Barbara Leszczyńska, żona Wojciecha Miaskowskiego, lecz nie pochodząca, jak wynikałoby to z zawieszonego nad nią
herbu, z rodu pieczętującego się Cholewą ale rodowita Wieniawitka, córka kanclerza koronnego Wacława i Anny z Rozdrażewskich11. Była to niewątpliwie najlepsza parantela
w wywodzie kasztelana i szczególnie dziwi, iż nie pamiętano o niej w pokoleniu prawnuków.
Drugi konar genealogicznego dębu podaje jeszcze prawidłowo dziadów macierzystych
probanta: Wojciecha [Kazimierza] Krąkowskiego i Jadwigę z Korzboków Łąckich. Jadwiga
nie była jednak córką Antoniego i Elżbiety z Sokołowskich h. Rola lecz córką Piotra i Urszuli Sokołowskiej h. Pomian. Jak pisze Dworzaczek w swoim wywodzie Łąckich, Piotr „Młodszy” Łącki ożeniwszy się z Urszulą z Wielkiej Wrzący Sokołowską wziął za nią część
Wielkiej Wrzący w powiecie konińskim i zastawił ją w roku 1637 za 5000 złotych12. Córka
tej pary, Jadwiga, wydana została przed rokiem 1688 za Wojciecha Krąkowskiego, późniejszego kasztelana krzywińskiego13, twórcę wielkiej fortuny.
Podobnie nieprawidłowo podane są imiona rodziców Wojciecha Krąkowskiego. Był on
bowiem synem nie Józefa i Marianny z Baranowskich, lecz Stanisława i Zofii Baranowskiej.
Dowodzi tego zapiska z ksiąg grodzkich poznańskich z roku 1692, w której Wojciech
Krąkowski, kasztelan krzywiński, syn zmarłego Stanisława, potwierdza, że wsie Wieszczyn, Ruda, Buszkowy, części w Łęgu i Oborach oraz Żegocin i część Pietruszyc oraz części w Nieniewie w powiecie kaliskim sprzedał Bartłomiejowi Swinarskiemu za
110 000 złotych14. Tegoż Stanisława Krąkowskiego, syna Marcina wraz z małżonką Zofią
Baranowską, córką Stanisława, spotykamy w wielu dokumentach — między innymi z roku
1637, kiedy w grodzie kaliskim oprawiał posag Zofii, wysokości 1150 złotych na wsi Karminek (Karmin Mały)15. Baranowska była córką Stanisława (syna Jakuba), który przed rokiem 1591 przybył do Wielkopolski z powiatu bieckiego, województwa krakowskiego16

9

A. B o n i e c k i, op. cit., s. 167.
J. D y g d a ł a, S. W i e r z c h o s ł a w s k i, Nawra Kruszyńskich i Szczanieckich. Studium z dziejów szlachty
i ziemiaństwa ziemi chełmińskiej, Toruń 1990, Tablica genealogiczna: występuje tam również Teresa Ludwika
Kruszyńska, w 1677 r. żona Zygmunta Dąmbskiego.
11
W. D w o r z a c z e k, Leszczyński Wacław h. Wieniawa (ok. 1576 — 1628), kanclerz wielki koronny, starosta
generalny wielkopolski, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVII, Wrocław 1972, s. 147–149.
12
Nie była ona zapewne córką Stanisława, kasztelana bydgoskiego i Elżbiety z Szołdrskich, jak sugeruje Czesław J a r n u s z k i e w i c z, Sokołowscy h. Pomian, Warszawa 1964, mps. w posiadaniu autora, a być może jego
siostrą, córką Jarosława z Wielkiej Wrzący i Elżbiety Grochowickiej (Grochowskiej?); por. M. S o k a l s k i, Sokołowski Stanisław z Wielkiej Wrzący h. Pomian (zm. 1648/9), kasztelan bydgoski, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 40, Warszawa 2000, s. 189–191. Mogła być też córką Jana, a siostrą Stanisława Sokołowskiego, któremu w roku 1604 jej mąż, Piotr Korzobok Łącki zapisał 4300 złotych, a tenże Stanisław skwitował go z 2600 złotych w roku 1637 /APP, Wschowa Gr. 21, k. 73 (TD nr 1180); APP Konin Gr. 48, f. 358 (TD nr 8242)/.
13
APP, Konin Gr. 48, k. 538 (TD/ Monografie/ Łąccy h. Korzobok).
14
APP, Poznań Gr. 1124 XIII, f. 29 (TD nr 13 934).
15
APP, Kalisz Gr. 11, f. 808 v. (TD nr 3835).
16
Zapewne to jego siostra, a córka Jakuba, również imieniem Zofia, poślubiła w 1563 r. Krzysztofa na Lisówku
Lisowskiego h. Bończa z powiatu bieckiego (Biblioteka Narodowa, rkps 5882: Bogdan Henryk Łuszczyński, Silva Heraldica, t. IV, k. 566, według zapiski z ks. grodz. bieckiej Inskrypcje 15, k. 214).

10
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i Elżbiety z Oszczeklińskich17. W roku 1624 Stanisław Baranowski kupił od Romiejowskich
połowę wsi Karminek i Trzebowo w powiecie kaliskim18. Druga połowa tych dóbr należała od roku 1606 do Krąkowskich19, skąd zapewne wynikł związek małżeński tej pary20. Dopiero w 1641 roku Stanisław Krąkowski z żoną Zofią Baranowską sprzedał część Karminka
i Trzebowa w obce ręce21. Nie udało się jednak ustalić, czy przybyły z krakowskiego Stanisław Baranowski był w rzeczywistości Grzymalitą, tak jak wynikałoby to z wywodu wojewodzica brzeskiego. Żadnych związków rodzinnych i majątkowych Stanisława i jego
potomków z aktywnymi podówczas w Wielkopolsce przedstawicielami Grzymałów, Jastrzębców czy Ostojów Baranowskich nie stwierdzono.
Spróbujmy wiec zestawić genealogię Józefa Dąmbskiego z tzw. Metryki Litewskiej z tą,
która wyłania się na podstawie źródeł pośrednich, ograniczając ją wyłącznie do pokolenia
pradziadów kasztelana:
Genealogia z tzw. Metryki Litewskiej

Genealogia na podstawie źródeł pośrednich

Piotr Dąmbski, kasztelan konarski kujawski
h. Godziemba

Piotr Dąmbski, kasztelan konarski kujawski
h. Godziemba

Dorota Knyszyńska
h. Prawdzic

Dorota Kruszyńska
h. Prawdzic

Ignacy Miaskowski
h. Bończa

Wojciech Kazimierz Miaskowski, kasztelan
santocki
h. Bończa

Barbara Leszczyńska
h. Cholewa

Barbara Leszczyńska

Józef Krąkowski
h. Trąby

Stanisław Jordan Krąkowski
h. Trąby

Marianna Baranowska
h. Grzymała

Zofia Baranowska
h. ?

Antoni Łącki
h. Korzobok

Piotr Korzobok Łącki
h. Korzobok

Elżbieta Sokołowska
h. Rola

Urszula z Wielkiej Wrzący Sokołowska

h. Wieniawa

h. Pomian

Analiza powyższego zestawienia może być ciekawym przyczynkiem metodologicznym
do wyższości źródeł pośrednich nad bezpośrednimi w badaniach genealogicznych. Rzuca
też światło na świadomość genealogiczną zamożnej szlachty połowy XVIII stulecia, pretendującej do godności i zaszczytów w postaci posiadania wysokiego orderu. Reprezentanci tej warstwy społecznej znali, co zrozumiałe, imiona własnych rodziców i ich herby,
podobnie jak imiona dziadków macierzystych i ojczystych. Z pokolenia pradziadów pamiętali nazwiska oraz herby w linii męskiej. Imiona pradziadów, a nawet ich tytuły, oraz
imiona i herby prababek szły w zapomnienie, nawet jeśli były szczególnie zaszczytne jak
parantela z królewskim domem Leszczyńskich.
17

APP Kalisz Gr. 6, f. 582 (TD nr 1537).
APP, Kalisz Gr. 10, f. 324 v., 1414 k. 126, (TD nr 3296, 3288).
19
APP, Kalisz Gr. 11, f. 655 (TD nr 3739).
20
Ponadto rodzona siostra Stanisława Krąkowskiego, Elżbieta, nie żyjąca już w roku 1680, była żoną Krzysztofa
Baranowskiego, być może brata Zofii, który oprawił jej 500 złotych posagu na części wsi Trzebowo: APP, Kalisz
Gr. 140, f. 37 (TD nr 1713).
21
APP, Kalisz gr. 12, f. 302 (TD nr 5348).
18
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Oczywiście jednostkowy przykład nie może stanowić podstawy do uogólnień, niemniej
zastanawia lekkość, z jaką kasztelan Dąmbski przedstawił anonimowemu artyście swoje
pochodzenie, dodając dowolne imiona i herby zapomnianym przodkom.
Jak widać, prawidłowość wywodu nie miała szczególnego znaczenia, skoro wpisano go
ostatecznie do Metryki Koronnej22. Niestaranność genealogiczna nie jest więc odkryciem
naszych czasów.

Drzewo genealogiczne Józefa Dąmbskiego z Lubrańca
(AGAD, tzw. Metryka Litewska, dz. XI, Genealogie, nr 19)

22

AGAD, Metryka Koronna 413, f. 222–222 v.
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O przydomku Montwid
używanym przez Dmochowskich

Z

powiatem oszmiańskim związana była jedna z linii szeroko rozgałęzionego mazowieckiego rodu Dmochowskich herbu Pobóg1, której przypisuje się dość charakterystyczny przydomek — Montwid2. Powód i czas jego powstania pozostają nieznane. Sami zainteresowani tłumaczą to w sposób następujący: „Rycerz Dmochowski herbu Pobóg — rodem
z Mazowsza — na połowie XIV i XV wieku osiadł na Litwie. Ożenił się z panną (księżniczką?)
Montwid (Moniwid?). Otrzymał rozległe włości w powiatach oszmiańskim i lidzkim. W bitwie pod Grunwaldem walczył w szeregach wojsk litewskich. Jego potomkowie nosili nazwisko Montwid–Dmochowski — ale nie wszyscy i nie zawsze”3.
Historia rodu rozpoczyna się 15 października 1417 r., kiedy to Przecław ze Świerczy
otrzymał książęce nadanie w Dmoszynie, opodal Nura. I jego to dopiero uznać należy za
protoplastę Dmochowskich herbu Pobóg4.
Obecność Dmochowskich na Litwie sięga najpewniej początków XVI wieku. Jednoznacznie datę tę określa hasło zamieszczone w internetowym projekcie zatytułowanym „Ðóññêèé Áèîãðàôè÷eñêèé Ñëîâàðü”5: „Äìîõîâñêèe  ïîëüñêèé äâîðÿíñêèé ðîä.
Ïðîèñõîäèò èç Ìàçîâèè, îòêóäà Ìàðêèàí Äìîõîâñêèé â 1520 ã. ïeðeñeëèëñÿ â Ëèòâó”6. Był
to pewnie znany źródłom z roku 1530 „Marcyan, ziemianin skidelski”7.

1

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. 234; 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. 3, Lipsk 1839, s. 346; A. B o n i e c k i, Herbarz polski. Wiadomości
historyczno–genealogiczne o rodach szlacheckich, cz. 1, t. 4, Warszawa 1901, s. 302–304; S. U r u s k i, przy
współudz. A. A. K o s i ń s k i e g o, wykończony i uzup. przez A. W ł o d a r s k i e g o, Rodzina. Herbarz szlachty
polskiej, t. 3, Warszawa 1906, s. 175–178.
2
A. B o n i e c k i, Herbarz polski, s. 304; Cz. J a n k o w s k i, Powiat oszmiański, materjały do dziejów ziemi i ludzi, cz. 3, Petersburg 1898, s. 42; J. C i e c h a n o w i c z, Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 2,
Rzeszów 2001, s. 322–323.
3
List Pana Władysława Dmochowskiego z 20 maja 1991 r. w posiadaniu autora.
4
Wypis z kartoteki słownika historyczno–geograficznego Mazowsza w średniowieczu, znajdującej się w Pracowni Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN w Warszawie, Metryka Koronna 3, 62. Nieco szerzej na ten
temat: P. A. D m o c h o w s k i, O podlaskich korzeniach Romana Dmowskiego, [w:] „Gens. Rocznik Towarzystwa Genealogiczno Heraldycznego”, Poznań 2003–2004, s. 109–112.
5
http://www.rulex.ru/
6
http://www.rulex.ru/01050492.htm, gdzie podano: „Íàñòîÿùàÿ áèîãðàôè÷åñêàÿ èëè òåìàòè÷åñêàÿ ñòàòüÿ
ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðîííîé, àäàïòèðîâàííîé ê ñîâðåìåííîìó ðóññêîìó ÿçûêó âåðñèåé ñòàòüè, èç 86òîìíîãî
Ýíöèêëîïåäè÷åñêîãî Ñëîâàðÿ Áðîêãàóçà è Åôðîíà (18901907 ãã.) èëè Íîâîãî Ýíöèêëîïåäè÷åñêîãî Ñëîâàðÿ
(19101916 ãã.)”.
7
A. B o n i e c k i, Herbarz polski, s. 304. Zmarł on może przed 12 grudnia 1565 r. skoro źródła notują pod tą datą Marcyanowicza Dmochowskiego z sioła Bielewicze, leśniczego kołodzieżyńskiego: J. C i e c h a n o w i c z, Rody rycerskie, s. 322 z powołaniem na: Akty izdawajemyje Wilenskoju archeograficzeskoju komissijeju dlja razbora i izdanija drewnich aktow, t. 17, Wilna 1891, s. 443–445. Trudno jednoznacznie orzec czy był to syn naszego Marcjana.
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O udziale Dmochowskich w bitwie pod Grunwaldem źródła milczą, podobnie zresztą
jak i o małżeństwie z Moniwidówną8.
Powód i czas powstania przydomku pozostają więc wciąż nieznane. Zauważyć trzeba, że
dość konsekwentnie notują go jedynie dokumenty Deputacji Wywodowej wileńskiej9 i tylko wobec Jana dziedzica Wołoczejów i Kirkliszek:
Tablica nr 1

10

Jan M¹twid
[1670]

Samuel
[1696]
x. Marcybella Warakomska

Micha³

Jerzy

Stefan

Stanis³aw

Kazimierz

Jan

Tym ciekawiej prezentuje się „Wywód Family Urodzonych Bombolich Dmochowskich”11
przeprowadzony 13 sierpnia 1820 r.:
Tablica nr 2
Jan Bombol
[1631]
Samuel
[1669–1690]
x. Marcybella Warakomska

Stanis³aw
Bombol

Jerzy

Micha³
[1746]
Marcin
Jan
[1799–1816]

Jan
Bombol

Karol
Bombol
legitymowani 31 VIII 1820 r.

8

Status obu rodzin był tak różny, że trudno wyobrazić sobie taką sytuację. J. O c h m a ń s k i, Moniwid i jego
ród, „Lituano–Slavica Posnaniensia”. Studia Historica. t. IX/2003, s. 3–74, szczególnie tablica genealogiczna
na s. 74.
9
Znajdujące się obecnie w Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas, w Wilnie (dalej: LVIA). Pani Jadwidze Rudzis
gorąco dziękuję za pomoc.
10
LVIA, f. 391, ap. 1, s. v. 993, k. 18–19; f. 391, ap. 1, s. v. 739, k. 3; f. 391, ap. 4, s. v. 608, k. 15v; f. 391, ap. 1,
s.v. 1378, k. 1v–2, 55; f. 391, ap. 1, s. v. 738, k. 1v, 3; zob. też A. B o n i e c k i, Herbarz polski, s. 304; C. J a n k o w s k i, Powiat oszmiański, s. 42; J. C i e c h a n o w i c z, Rody rycerskie, s. 322–323.
11
LVIA, f. 391, ap. 1, s. v. 993, k. 225–230.
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Okazuje się więc, że trzy pierwsze pokolenia obu rodzin były właściwie jednakowe12
i w ich rękach pozostawały te same dobra, bowiem według dokumentów wywodowych
w posiadaniu Jana Bombolego pozostawał folwark Wołoycie, a jego syn Samuel wszedł
w posiadanie folwarku Kirkliszek, obu leżących w powiecie oszmiańskim. Jan Montwid–
–Mątwid posiadać miał folwarki Kirkliszki i Wołoczeje w powiecie oszmiańskim13.
Wobec powyższego uznać należy, że Jan Montwid–Mątwid14 Dmochowski i Jan Bombol
Dmochowski to jedna i ta sama osoba, również obie przedstawione genealogie dotyczą tej
samej rodziny, tyle że opisują inne jej gałęzie15.
Oba przydomki w odniesieniu do Dmochowskich były na Litwie znane, skoro dalej:
„Ðóññêèé Áèîãðàôè÷åñêèé Ñëîâàðü” informuje: „Îäíà èç ñåìè âåòâåé ýòîãî ðîäà èìåíóåòñÿ
ÌîíâèäÄìîõîâñêèå, äðóãàÿ ÁîìáîëüÄìîõîâñêèå”16.
Jak już wspomniano dopiero dokumenty wywodowe łączą przydomek Montwid z Dmochowskimi. Za to przydomek Bombol jest jednym ze starszych przydomków używanych
przez Dmochowskich. Jest on zresztą nierozerwalnie złączony z ziemią nurską, gniazdem
Dmochowskich. Powstał chyba jeszcze w połowie wieku XVI17, dając początek nazwie istniejącej do dzisiaj wsi Dmochy–Bąbole18. Słowo Bąmbol oznaczało wówczas: bąbel, bańkę,
pęcherzyk na wodzie lub na skórze, nabrzmienie, guz19.
Montwid to nazwa osobowa odwołująca się do postaci Monwida (*ok. 1313/5 †1348)20,
syna Giedymina, lub Moniwida (*1350/60 † po 27 VIII 1423 r.)21, możnego litewskiego,
wojewody wileńskiego. Obie te postacie utożsamiał ze sobą już Bartosz Paprocki22, trudno
więc jednoznacznie odpowiedzieć o którą z nich tu faktycznie chodzi.
Przydomek Montwid jako atrakcyjniejszy zastąpił więc przydomek Bombol. Nastąpiło to
zapewne przed rokiem 1798, kiedy to po raz pierwszy zapisano go w dokumentach wywodowych. Uproszczone drzewo genealogiczne wywodzącej się wówczas rodziny przedsta12

Obaj Janowie mieli: syna Samuela, którego żoną była Marcybella Warakomska i wnuki o imionach Stanisław,
Jerzy i Michał (w wywodzie Bombolich brak: Stefana, Kazimierza i Jana). Być może imię Samuel to echo zainteresowania tej linii Dmochowskich kalwinizmem. Pośrednio może na to również wskazywać fakt, że Warakomscy z okolic Żupran sympatyzowali z tym wyznaniem, zob. S. K o n a r s k i, Szlachta kalwińska w Polsce, Warszawa 1936, s 309–310. Istnienie jakiegoś Stanisława Bombolego Dmuchowskiego (na Litwie często ta sama
osoba zapisywana była jako Dmochowski lub Dmuchowski) potwierdza dokument z 1716 r., zob. Istoriko–juridiczeskije matieriały witebskogo archiwa, izwleczennyje iz aktowyh knig gubernij Witebskoj i Mogilewskoj,
chraniaszczichsja w Centralnom Witebskom archiwie, t. 23, pod red. M. V e r e v k i n a, Witebsk 1892, s. 278.
13
Niezależnie Rejestr podymnego Wielkiego księstwa Litewskiego. Województwo wileńskie 1690 r., opracował A. R a c h u b a, Warszawa 1989, s. 194 potwierdza że Wołojcie i Kurkliszki leżące w parafii żuprańskiej posiadał Samuel Dmochowski.
14
W niniejszym tekście zrezygnowano z ujednolicenia pisowni przydomku Mątwid–Montwid i Bąbol–Bombol, w tekście używana jest więc forma zgodna z tą, która znalazła się w cytowanym dokumencie.
15
Najwyraźniej obie legitymowane linie nie utrzymywały ze sobą kontaktów. Stąd różnice.
16
http://www. rulex. ru/01050492. htm.
17
Regestra thelonei aquatici Wladislaviensis saeculi XVI, wyd. S. K u t r z e b a i F. D u d a, Kraków 1915. s. 267,
wspomina 4 kwietnia 1573 r. „Jacobus Dmochowski Bąbol”. W latach 1556–1576 wielokrotnie występował tu
(s. 80, 102, 180, 211, 230, 295, 330, 366) jakiś Jakub Dmochowski, bez żadnego przydomka, może tożsamy
z Bąbolem? Trudno tylko na tej podstawie wyrokować czy był to protoplasta tej linii, czy może przedstawiciel
kolejnego jej pokolenia używający tego przydomka. Księgi nurskie z tego okresu nie zachowały się.
18
Atlas Historyczny Polski t. 7: Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, pod red. W. P a ł u c k i e g o, oprac.
A. Dunin–Wąsowiczowa, I. Gieysztorowa, J. Humnicki, W. Kalinowski, W. Lewandowska, K. Pacuski, W. Pałucki, H. Rutkowski, W. Szaniawska, Warszawa 1973, s. 161; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych
krajów słowiańskich, t. 2, wyd. pod red. F. S u l i m i e r s k i e g o, 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,
Warszawa 1881, s. 43.
19
Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 2, Wrocław 1967, s. 35, 83–84; M. S. B. L i n d e, Słownik języka polskiego,
t. 1 Warszawa 1994, s. 39 i 40.
20
J. T ę g o w s k i, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań–Wrocław 1999, s. 244–245.
21
J. O c h m a ń s k i, Moniwid, s. 19–25.
22
B. P a p r o c k i, Herby, s. 839: „Moniwid syn Giedyminów [...] Miał te syny: Moniwida i Montwida. Moniwid
był wojewodą wileńskim za panowania Jagiełła i Witułda [...]” i s. 841: „Moniwid syn Giedyminów, brat rodzony wojewody wileńskiego [...]”; pisał o tym J. O c h m a ń s k i, Moniwid, s. 17, a ostatnio M. W o l s k i, Trzeciescy
herbu Strzemię. Małopolska rodzina szlachecka XIV–XVI wieku, Kraków 2005, s. 86, przyp. 51.
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wia poniższy schemat. To wśród przedstawicieli tej właśnie rodziny należy najpewniej
szukać osoby, odpowiedzialnej może za powstanie, a na pewno za zarejestrowanie i utrwalenie przydomka, a przez to i legendy23:
Tablica nr 3
Jan M¹twid
Samuel

Micha³

Jerzy

Stanis³aw

Rafa³
*1726
bezp.

Stefan

Kazimierz

Jan

Kazimierz
*1731
legitymowany 1 XII 1798 r.

Przydomek Mątwid zawdzięcza najpewniej swój byt urodzonemu w roku 1731 Kazimierzowi Dmochowskiemu (czasem używającemu drugiego imienia Jan, synowi Stefana,
wnukowi Samuela, prawnukowi Jana). On to najpewniej w 1753 r. uzyskał tytuł bakałarza filozofii Akademii Wileńskiej. Po raz kolejny dowiadujemy się o nim z listu króla Stanisława Augusta, datowanego na 25 czerwca 1766 r., wzywającego Kazimierza
Dmochowskiego, regenta grodzkiego oszmiańskiego, na sejmiki przedsejmowe. 29 sierpnia 1766 r. Kazimierz Dmochowski kupił folwark Moskalewszczyzna alias Godlewszczyzna położony w powiecie oszmiańskim od Tadeusza Koziełł Poklewskiego, skarbnika
oszmiańskiego (zob. uwaga w przypisie). Przy tym Poklewski tytułował wówczas Dmochowskiego „Namiestnikiem oszmiańskiego grodzkiego sądu”. Informacja Czesława J a n k o w s k i e g o jakoby około 1766 r. był on pisarzem ziemskim oszmiańskim jest błędna.
Około roku 1775 był może namiestnikiem zamku w Miadziole. W 1779 r. (a także w latach
1786 i 1792) znany jest literaturze Kazimierz Dmochowski, regent grodzki postawski,
trudno jednak obecnie orzec, czy informacja ta dotyczy naszego bohatera. Między 11 maja
1784 r. a 10 lutego 1787 r. Dmochowski ponownie poświadczony jest z tytułem regenta
grodzkiego oszmiańskiego. W lutym 1790 r. otrzymał patent na Kasjera Komisji Cywilno–wojskowej powiatu oszmańskiego, repartycji postawskiej. 14 lutego 1791 r. kupił dobra Wielkie i Małe Spory w powiecie zawilejskim od Karola i Heleny Lichodziejewskich,
podstolich mińskich, a 11 lipca 1791 r. kupił dobra Woronie położone w powiecie wilejskim, guberni mińskiej od Tadeusza Hałki, rotmistrza oszmiańskiego. Chociaż wedle dokumentów wywodowych miał być 7 lutego 1792 r. poświadczony jako pisarz ziemski
oszmiański, ale brak na to potwierdzenia w innych źródłach. 18 lutego 1792, Kazimierz
Dmochowski, regent grodzki oszmiański, został obrany pisarzem aktowym ziemskim zawilejskim, z tytułem tym poświadczony został 19 kwietnia 1792 r., 2 listopada i 31 grudnia
1792 r. wystąpił jako pisarz ziemski powiatu zawilejskiego w zastępstwie pisarza ziemskiego oszmiańskiego i ponownie 23 kwietnia i 14 maja 1793 r. jako pisarz aktowy zawilejski.
Na sejmik 3 lutego 1794 r. przysłał list prosząc o zachowanie na tym urzędzie jako posesjonata powiatu zawilejskiego, lecz się na to nie zgodzono i urząd ogłoszono tego dnia za wakujący. W tym samym czasie sprawował urząd pisarza grodzkiego oszmiańskiego, z którym
został poświadczony również 4 października 1793 r. 1 grudnia 1798 r. wywiódł się ze szla-

23

LVIA, f. 391, ap. 1, s. v. 993, k. 18–20v; f. 391, ap. 1, s. v. 739, k. 3–4v; zob. też: A. B o n i e c k i, Herbarz polski,
s. 304; C. J a n k o w s k i, Powiat oszmiański, s. 42; J. C i e c h a n o w i c z, Rody rycerskie, s. 322–323.
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chectwa. Zapisano go wówczas z tytułem pisarza grodzkiego powiatu oszmiańskiego.
W 1787 r. był już żonaty z Antoniną z Hałków. Pozostawił czterech synów: Ksawerego, Pawła, Ignacego i Stanisława, z których chyba tylko ostatni (podobno „sędzia sądów grodzkich zawilejskich”) pozostawił potomstwo. Dalsze losy tej rodziny pozostają obecnie
nieznane24.
Wydaje się, że Kazimierz Dmochowski spełnia kryteria wskazujące go jako osobę odpowiedzialną za przyjęcie i utrwalenie przydomka Montwid w kontekście linii rodu do której sam należał. Był on osobą ambitną, z aspiracjami, dążącą do osiągnięcia możliwie
wysokiej pozycji społecznej. Najpewniej również zdawał sobie sprawę z faktycznego pochodzenia swej rodziny i tego, że w rzeczywistości używała ona przydomka Bombol.
Kluczem do wyjaśnienia takiej „tradycji” pochodzenia od Moniwida–Montwida mógł
być fakt posiadania przez Moniwida Żupran25. A to właśnie w parafii żupańskiej położone
są Wołojcie i Kurkliszki, dowodnie należące w 1690 r. do Samuela Dmochowskiego (dziadka Kazimierza)26.
Co ciekawe, fragment listu cytowanego na początku tego tekstu (opisujący pochodzenia „oszmiańskich” Dmochowskich od Moniwida–Montwida) napisany został nie przez
potomka Jana Montwida–Bombolego a Krzysztofa (patrz poniżej, tablica nr 4). Dokumenty wywodowe tej linii nie notują przy żadnym z jej przedstawicieli rzeczonego przydomka. Innym źródłom jest on również w kontekście tej rodziny nieznany27.
Materiały wywodowe znajdujące się obecnie w Wilnie notują zazwyczaj trzy linie Dmochowskich. Ich wspólne, konsekwentne umieszczenie zdaje się sugerować wspólnotę pochodzenia. Jest to szczególnie widoczne w sposobie rysowania drzewa genealogicznego,
którego początek przyjmuje czasem następującą postać28:
Tablica nr 4
Dmochowscy

Jan
Montwid

Jan

Krzysztof

24

Zbiorczy przypis do zarysu biogramu Kazimierza Dmochowskiego: Archiwum Tyzenhauzów w Archiwum
Głównym Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), B–6/54, k. 278. Nacyjanalny Gistaryczny Archiu Biełarusi
w Mińsku, f. 1732, op. 1, nr 12, k.191; f. 1732, op. 1, nr 13, k. 279, 319, 356 i 525; f. 1776, op. 1, nr 7, k. 11. Akademijos laurai, Vilnius 1997, s. 365. Kalendarz Wileński za rok 1792, s. 167. Powyższe informacje przekazał
Pan Przemysław P. Romaniuk, któremu w tym miejscu pragnę gorąco podziękować. Poza tym: LVIA, f. 391,
ap. 1, s. v. 738, k. 3–6v, 9–10, 12–15; f. 391, ap. 1, s. v. 739, k. k. 4–4v; f. 391, ap. 1, s. v. 993, k. 19v–20. Akty izdawajemyje Wilenskoju komissijeju dlja razbora drewnich aktow, t. 35, Wilno 1910, s. 443, 456. A. B o n i e c k i, Herbarz polski, s. 304. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Tom I: Województwo wileńskie XIV–XVIII wiek, oprac. H. L u l e w i c z, A. R a c h u b a, P. P. R o m a n i u k, Warszawa 2004, s. 36 i 611;
C . J a n k o w s k i, Powiat oszmiański, s. 43 (P. P. Romaniuk również uważa, że chodziło o regenta), najwyraźniej Jankowski korzystał z informacji, czy dokumentów pozostających w rękach Dmochowskich, na co wskazuje powołanie Tadeusza Koziełł Poklewskiego jako skarbnika oszmiańskiego; poza Jankowskim i dokumentami
wywodowymi Dmochowskich urzędnik taki nie jest znany. J. C i e c h a n o w i c z, Rody rycerskie, s. 322–323.
25
J. O c h m a ń s k i, Moniwid, s. 54.
26
Rejestr podymnego, s. 194 i powyżej przyp. 13.
27
Z tej linii pochodził np. cześnik starodubowski Roman Kazimierz Dmochowski, którego testament znamy
(Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Tom IV: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie
XIV–XVIII wiek, oprac. H. L u l e w i c z, A. R a c h u b a, P. P. R o m a n i u k, Warszawa 2003, s. 241. Tu na s. 244:
jako cześnik starodubowski wymieniony jest „Jan Dmochowski 9 V 1787 „czesz.” […] cześnikowicz? Autorzy sugerują że był może cześnikowiczem, jednak Roman Kazimierz Dmochowski zmarł bezpotomnie, a obecnie nie
jest znany inny Dmochowski sprawujący urząd cześnika i chronologicznie odpowiadający ojcu rzeczonego Jana; zob. list tegoż do Radziwiłłów (AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dział V, nr 149 list Kazimierza Romana Dmochowskiego z roku 1762), w źródłach tych również przydomek ów nie występuje.
28
LVIA, f. 391, ap. 1, s. v. 1378, k. 1v–2. Jest to zbiór dokumentów z lat 1855–1858.
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Oddaje to również następujący cytat: „Familia proszącego [Aureliana Dmochowskiego,
potomka Krzysztofa — patrz tablica nr 4] na trzy części, czyli domy [jest] podzielona”29.
Rzeczywiście wszystkie trzy rodziny mogły wywodzić się od jednego wspólnego, przybyłego na Litwę i tu osiadłego przodka. Jednak skoro przedstawione dokumenty na ten temat milczą, to należy przyjąć, że ich protoplaści przybyli na Litwę niezależnie i dopiero tu
wytworzyło się poczucie wspólnego pochodzenia będące zdaje się echem rzeczywistego
pokrewieństwa30.
Wspólne umieszczanie owych trzech rodzin (patrz tablica nr 4) spowodowało więc, że
ich przedstawiciele zaczęli się uważać za krewnych potomków wspólnego przodka, który
osiadł na Litwie dając im początek, i przyjęli przydomek Montwid.
Podsumowując: przydomek Montwid pojawił się u Dmochowskich na Litwie najpewniej z końcem XVIII wieku, a jego twórcą był zapewne Kazimierz Dmochowski, on też
doprowadził do jego utrwalenia. Wydaje się, że celem tego działania była chęć podniesienia prestiżu rodziny, zgodna z ówczesnymi jej aspiracjami uosabianymi przez Kazimierza
Dmochowskiego.

29

LVIA, f. 391, ap. 1, s. v. 740, k. 38.
Rzecz wymaga dalszych badań, podany pogląd dotyczący protoplastów opisanych linii Dmochowskich jest
jedynie hipotezą.
30
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Piotr B i l i ń s k i, Moszyńscy. Studium z dziejów łoniowskiej linii rodu w XIX wieku, Uniwersytet Jagielloński —
Biblioteka Jagielońska, Kraków 2006, ss. 344, il. czarno–
–białe 27, 2 tabl. genealogiczne.
Po koniec 2006 r. nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biblioteki Jagiellońskiej ukazała się książka krakowskiego historyka, dra Piotra Bilińskiego traktująca o dziejach linii łoniowskiej rodziny Moszyńskich
w XIX stuleciu. Praca ta jest podsumowaniem dotychczasowych badań autora, który już od kilku lat z pasją
poświęca się temu zagadnieniu. Kolejne publikacje pozwoliły czytelnikowi na zetknięcie się z szeregiem wyrazistych postaci, tak różnych od siebie, jednocześnie ściśle związanych z historią Polski i na swój sposób przejętych jej losem.
W omawianej pracy autor — pomimo skupienia się
na historii rodziny w XIX w. — pokusił się o nakreślenie
dziejów rodu od końca XVI w. Zagadnieniu temu, a także przedstawieniu postaci dwóch najsłynniejszych Moszyńskich: Augusta (1731–1786) — doradcy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w sprawach artystycznych oraz Fryderyka (1738–1817) — wybitnego ekonomisty, poświęcony jest pierwszy rozdział pt. Przodkowie Piotra. Kolejne, najobszerniejsze, traktują o postaciach reprezentujących tytułową „linię łoniowską”: drugi rozdział pt. Święty Piotr dotyczy Piotra (1800–1879)
sybiraka, filantropa i działacza społecznego, trzeci pt. Błędny rycerz przegranych spraw — przedstawia jego syna,
Jerzego (1847–1924), niespożytego publicystę. W ostatnim rozdziale książki — wraz ze śmiercią potomków Jerzego — została zamknięta historia linii łoniowskiej.
Już na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z solidną publikacją naukową: zaufanie budzi czytelne opracowanie edytorskie z nieodzownym indeksem, przejrzysty układ cytowanych źródeł, zestawienie prac Jerzego
Moszyńskiego, obszerna bibliografia czy wreszcie załączone tablice genealogiczne.
Uważna lektura potwierdza pierwsze wrażenia. Autor uwzględnił dotychczasowe badania (w wielu miejscach prostując pomyłki), a trzeba wspomnieć, że mamy
tu do czynienia z obszerną literaturą, obejmującą nie
tylko podstawowe hasła słownikowe zawarte w Polskim
słowniku biograficznym. Poszczególni przedstawiciele rodziny Moszyńskich często powoływani są w różnorodnych tematycznie pracach, zarówno historycznych czy gospodarczych, jak i traktujących o sztuce
i kulturze.

Przedstawiona publikacja wykracza jednak znacznie
poza znaną literaturę, gdyż autor oparł swe ustalenia
w znacznym zakresie na szerokiej kwerendzie źródłowej.
Po raz pierwszy wykorzystał materiały przechowywane
w zbiorach prywatnych, dla wyjaśnienia faktów biograficznych wielokrotnie sięgał do archiwów kościelnych.
Tak szeroka kwerenda pozwoliła na uściślenie wielu faktów. Dała podstawy do rzetelnego, właściwie pionierskiego, nakreślenia dziejów rodu w XVII i 1. połowie
XVIII w., w tym ustalenie jego kolejnych przedstawicieli.
Autor uzupełnił i skorygował wiele wiadomości pokutujących w dotychczasowym piśmiennictwie. Można tu wymienić liczne sprostowania, jak np. sprecyzowanie daty
śmierci Jana Kantego, ostateczne ustalenie nazwiska
żony Joachima (Marianna Grzybowska), precyzyjnej daty zgonu Zofii z Romiszewskich czy miejsc zejścia i pochówku Fryderyka. Podobnie uściślone zostały fakty
z dziejów rodziny w XIX w., w tym sposób dziedziczenia
majątku zgromadzonego przez Fryderyka, a następnie jego rozpad w konsekwencji aresztowania Piotra i jego rozwodu z Joanną. Autor omówił też fakty związane z zakupem, a później sprzedażą (z dożywociem dla Piotra) pałacyku przy ul. Lubicz w Krakowie.
Równocześnie — jak zawsze winno być w przypadku
ważkiej rozprawy, która poszerza dotychczasowy stan
naszej wiedzy — rodzą się pytania oraz pragnienie szczegółowego poznania różnych zjawisk związanych z funkcjonowaniem rodziny. Szczególnie, z punktu widzenia
historyka sztuki, ciekawe są takie problemy, jak kolekcjonerstwo dzieł sztuki czy fundacje artystyczne realizowane przez przedstawicieli rodziny Moszyńskich. Osobnym
problemem są biblioteki i gromadzenie książek, o czym
wzmianki znajdujemy w wielu miejscach omawianej publikacji.
Choć przedstawiciele Moszyńskich żyjący w XVIII w.
nie są głównym tematem pracy Bilińskiego, z publikacji
wyłania się ciekawy obraz opieki linii łoniowskiej nad
jezuickim kościołem św. Piotra w Sandomierzu, datującej się od czasu wstąpienia do zakonu Ignacego Pawła
(1737). Problem ten nie był poruszany w dotychczasowych opracowaniach historii tego interesującego kościoła, rozebranego w 1821 r. Dotąd też nie zauważono, że by-
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ło to miejsce pochówków Moszyńskich1, także przedstawicieli drugiej linii magnackiej (w 1757 r. pod ołtarzem
św. Franciszka Ksawerego spoczęła Teresa z Ossolińskich, matka Jana Kantego); szczodrze zaopatrywane
przez rodzinę. Już w XIX w. Ignacy Hilary uratował część
wyposażenia świątyni przenosząc dwa ołtarze (główny
i św. Franciszka Ksawerego) do kościoła parafialnego
w Łoniowie. Milczy na ten temat ogólnikowy Katalog
Zabytków Sztuki w Polsce2, a potwierdzenie znajdujemy
w skądinąd znanej proweniencji pary figur egzotycznych znajdujących się od 1937 r. w zbiorach Muzeum
Diecezjalnego w Sandomierzu3, a niegdyś ustawionych
przy wejściu do kaplicy św. Franciszka Ksawerego4. Można też domniemywać, że znajdujące się we wspomnianym Muzeum duże, barokowe figury śś. Piotra i Pawła5
również zostały zabrane z Łoniowa i tym samym są tożsame z rzeźbami niegdyś zdobiącymi ołtarz główny w sandomierskim kościele jezuitów. Z mecenatem Moszyńskich można też połączyć dwa osiemnastowieczne antependia ze złoconego kurdybanu z kościoła w Łoniowie,
przeniesione do sandomierskiego Muzeum6.
W pracy poświęconej rodzinie w XIX w. zrozumiałe
jest stosunkowo zwięzłe potraktowanie postaci osiemnastowiecznych Moszyńskich z linii magnackiej: Augusta i Fryderyka. Autor rzetelnie zebrał obszerną literaturę i szczegółowo zrelacjonował dotychczasowe ustalenia. Odnalazł też i uwzględnił wiele faktów z biografii
Fryderyka (1738–1817), na przykład inaczej naświetlił
relacje między nim a prezydentem Warszawy Ignacym
Wyssogotą–Zakrzewskim (1745–1802), który wydatnie
przyczynił się do uratowania życia Fryderykowi podczas
próby samosądu w czerwcu 1794 r. Według Zakrzewskiego czyn ten został odwzajemniony skrajną niewdzięcznością; w świetle niezależnych źródeł Fryderyk
podejmował próby interwencji u władz rosyjskich
w sprawie zesłańca.
Wciąż jeszcze — pomimo cennych badań historycznych — postać Fryderyka warta jest większego zainteresowania, przede wszystkim jako fundatora świątyń,

wznoszącego pałace oraz kolekcjonera. Fryderyk uważany jest za fundatora kościołów w Berszadzie, Wołoczyskach i Turzysku. Jeżeli chodzi o wzmiankowane świątynie, to Fryderyk najprawdopodobniej wzniósł dwie
pierwsze z wymienionych7, natomiast kościół w Turzysku to fundacja Józefa Kantego Ossolińskiego z lat 1757–
–1764, zrealizowana według projektu Jana Krzysztofa
Kluka z Ciechanowca8. Może bardziej szczegółowe dane do fundacji Moszyńskiego przyniesie przygotowywane opracowanie kościołów diecezji łuckiej9. Warto też
wspomnieć, że w swym testamencie zapisał fundusze na
odnowienie cerkwi w Dolsku10; dowodzi to poszanowania prawosławia, a przede wszystkim troski o podległą
ludność innego wyznania. Za czasów Fryderyka zostały
zbudowane pałace w Dolsku — gigantyczne założenie
o długości 120 m., z licznymi dodatkowymi budynkami,
w tym teatrem z pomieszczeniami dla członków orkiestry11 — oraz w Wołoczyskach12, wraz z założeniem gospodarczym w samym miasteczku. Z początku XIX w. pochodziłby pałacyk we Fryderykowie (w kluczu wołoczyskim), wzniesiony dla Ignacego Hilarego i Fryderyki
Teofili z okazji ich zaślubin13. Ponieważ Fryderyk nie był,
jak jego brat August, architektem–amatorem, musiał posiłkować się pomocą profesjonalistów, jednak ciągle
żaden z nich nie został zidentyfikowany. W rachubę
mógłby wchodzić Wojciech Miziewicz, „architekt
Moszyńskich w Wołoczyskach”14, choć późna data jego
urodzin (1786) nie pozwala na zdecydowane wiązanie
jego osoby z działalnością Fryderyka Moszyńskiego
(zm. 1817).
Żaden inny spośród Moszyńskich nie przejawiał takiej pasji i nie dysponował równymi środkami finansowymi pozwalającymi na gromadzenie cennych i niezwykłych przedmiotów, jak Fryderyk. Efekty jego wysiłków,
choć mocno zubożone, możemy podziwiać do dziś. Wychowanek Henryka Brühla i słynnej Pagenakademie
w Dreźnie, zetknął się zapewne z takimi osobowościami
jak Philipp Daniel Lippert, od 1735 r. uczący rysunku
w tej szkole oraz Carl Heinrich von Heinecken, sekretarz

1
M. B u l i ń s k i, Monografija miasta Sandomierza, Warszawa 1879, s. 391 podaje: „Było jeszcze bardzo wiele innych
nagrobków w tym kościele, ale takowe nie miały donioślejszej historycznej wartości”.
2
KZSP, t. III, Województwo kieleckie, z. 11, Powiat sandomierski, oprac. J. Z. Ł o z i ń s k i, T. P r z y p k o w s k i, Warszawa 1962, s. 30–31.
3
Prace przypisane Tomaszowi Hutterowi — J. S i t o, Thomas Hutter (1696–1745). Rzeźbiarz późnego baroku, Warszawa–Przemyśl 2001, s. 65–76, 285, poz. B8. Sito określa Ignacego Hilarego tylko jednym imieniem, choć ten używał
dwóch z ośmiu otrzymanych na chrzcie.
4
J. W i ś n i e w s k i, Dekanat sandomierski, Radom 1915, s. 76.
5
U. S t ę p i e ń, Przewodnik po Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu, Sandomierz 1994, s. 77 podaje, że wg tradycji
pochodzą z katedry w Sandomierzu.
6
U. S t ę p i e ń, op. cit., s. 74, 80. A. B e n d e r, Złocone kurdybany w Polsce. Z problematyki importu wyrobów artystycznych, Lublin 1992, s. 234, poz. 126–127: nie podaje proweniencji zabytków, uznaje je za wyroby francuskie lub
flandryjskie z 1. poł. XVIII w.
7
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, XIII, 1893, s. 882–883: kościół w Wołoczyskach wzniesiony w 1813 r. przez Fryderyka na miejscu starej świątyni.
8
J. K o w a l c z y k, Świątynie późnobarokowe na Kresach. Kościoły i klasztory w diecezjach na Rusi Koronnej, Warszawa 2006, s. 109, 118.
9
W serii Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, wyd. pod
red. J. K. O s t r o w s k i e g o przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.
10
J. A. R o l l e, Spuścizna po Moszyńskim, [w:] Sylwetki i szkice historyczne i literackie, Seria IX, Kraków 1893, s. 71.
11
R. A f t a n a z y, Materiały do dziejów rezydencji. Cz. II. Ziemie ruskie Korony, T. VA. Dawne województwo wołyńskie, red. A. J. B a r a n o w s k i, Warszawa 1988, s. 100, 106.
12
Słownik geograficzny, op. cit., XIII, s. 882.
13
J. A. R o l l e, op. cit., s. 83.
14
Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej, T. XIII, Rękopisy z końca XVIII–połowy XX wieku, sygnatury 9801–
–10200, oprac. Z. K r a j e w s k a, Warszawa 1997, s. 466. Por. S. Ł o z a, Słownik architektów i budowniczych Polaków
oraz cudzoziemców w Polsce pracujących, wyd. II, Warszawa 1931, s. 231.
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Brühla. Można przypuszczać, że tamtejszy krąg miłośników i znawców sztuki wydatnie wpłynął na ukształtowanie gustów młodego hrabiego, w tym jego szerokie zainteresowania.
Niewiele wiadomo o posiadanym przezeń zbiorze
gemm, choć istnieją wiadomości, na których podstawie
można założyć, że kolekcjonował cięte kamienie. Należy do nich wzmianka w publikacji Raspego15 o odcisku
gemmy Moszyńskiego16; prawdopodobne jest też, że we
wcześniejszej tego typu publikacji zwanej daktylioteką
Lipperta17 uwzględniono jego kamienie, a nie tylko gemmy ze zbioru Augusta Moszyńskiego (jak sądził Oleg Niewierow)18. Fryderyk musiał też posiadać wiedzę w zakresie numizmatyki, poświadcza to korespondencja jego
brata z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim.
Ponadto, wśród książek przeznaczonych dla Gimnazjum
(od 1819 r. Liceum) Wołyńskiego w Krzemieńcu, znajdowały się prace „o nauce medalów i ekonomiki”19. Spis
przekazanych dzieł jest zapewne identyczny z rękopisem zachowanym do dziś w Bibliotece Narodowej Ukrainy w Kijowie20. Jego przeanalizowanie pozwoliłoby na
ustalenie rzeczywistego stosunku wspomnianych prac
naukowych do ogromnej ilości romansów francuskich,
którą krytykował bibliotekarz krzemieniecki, Paweł Jarkowski. W literaturze przewija się motyw wielkich zbiorów porcelany francuskiej, miśnieńskiej i z Baranówki,
przechowywanych w osobnym lamusie w Dolsku. Przy
okazji warto wspomnieć, że słynne porcelanowe mopsy
wleczone na smyczy przez hrabiankę Józefę raczej należały do jej praprababki, a nie do Augusta, jak sugerował
Rostworowski21. W Dolsku znajdował się też zbiór kamieni szlachetnych i klejnotów, srebrne naczynia, zespół
tkanin, kolekcja obrazów i militariów oraz archiwum
i biblioteka z kolekcją rycin. Po zbiorach tych — poza
książkami, rycinami i bronią — nie pozostał żaden materialny ślad. Mozolne próby nakreślenia historii kolekcji
Moszyńskiego, muszą być oparte o enigmatyczne wzmianki, a zakończone stwierdzeniem, że zbiory rozeszły się
wśród spadkobierców. Na przykład zespół minerałów,
w tym kamieni szlachetnych, sam Fryderyk — podobnie
jak bibliotekę — ofiarował późniejszemu Liceum Wołyńskiemu (s. 64), co ostatnio przypisano jego spadkobiercy, Piotrowi22. Klejnoty rodzinne w testamencie zostały
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częściowo podzielone 23 . Pamiątki rodzinne, w tym
przedmioty zdobione klejnotami zapisano przedstawicielom linii łoniowskiej. Spośród nich zachowała się
jedynie laska marszałkowska Fryderyka (obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie)24. Druga z lasek
ze zbiorów Moszyńskich, kilkakrotnie przedstawiona
przez Jana Matejkę, znajduje się w dziale militariów tego
Muzeum (MNJ V — 1358). Jednak długość (234 cm) i waga w zasadzie wykluczają jej użycie w praktyce sądowej.
Część pasów kontuszowych i tkaniny w typie chinoiserie z fabryki Tasinariego w Paryżu, zdobiły później rezydencję Jurjewiczów w Raszkowie25. Wywiezione do
Francji przez Pawła Jurjewicza wraz z wyposażeniem pałacu, pasy słuckie zostały pokazane na wystawie polsko–
–francuskiej w 1919 r.26 Można jeszcze przypuścić, że
również zbiór militariów (lub jego część) należy wiązać
z kolekcjonerstwem Fryderyka, który między swymi licznymi tytułami, piastował godność generała–lejtnanta
wojsk koronnych.
Zasługi Fryderyka w dziedzinie kolekcjonerstwa zostały uwzględnione przez Bilińskiego, szkoda jednak, że
w opowieści o działalności Fryderyka brak informacji
o jego poczynaniach jako mecenasa teatru. Dowiedziono przecież, że tylko dzięki jego interwencji doszło do
premiery Krakowiaków i Górali Wojciecha Bogusławskiego w czasie trwania insurekcji kościuszkowskiej.
Również w Dolsku, swej głównej rezydencji, Fryderyk
posiadał odpowiedni budynek teatralny.
Ignacy Hilary (1763–1827) z linii łoniowskiej, bezpośredni dziedzic majątku Fryderyka Józefa, wykazywał
pewne zacięcie mecenasowskie: odnowił kościół w Łoniowie, wzniósł przy nim dzwonnicę, pierwszej żonie
sprawił po jej śmierci okazały nagrobek. Do wymienionych w książce przedsięwzięć można dodać też, że
wzniósł i rozbudował zakład kąpielowy w Niemirowie
koło Rawy Ruskiej, który w XIX stuleciu cieszył się dużą
popularnością 27 . Uwzględniając podziały majątkowe
schedy po Fryderyku i dziedziczenie dóbr ternowickich
przez Fryderykę Teofilę (żonę Ignacego Hilarego) można z tą parą powiązać budowę kościoła w Ternówku
w dawnej guberni kijowskiej28.
Jeżeli chodzi o okres kształtowania się dziejów rodziny po śmierci Fryderyka, to nieodzownym źródłem — cy-

15

R. E. R a s p e, Catalogue raisonne d’une catalogue général ..., Londres 1791, zawierała, wykonane przez J. Tassié, odciski gemm pochodzących ze zbiorów z całej Europy.
16
Biblioteka Narodowa, Archiwum Moszyńskich, rkps 9918: Catalogue des empreintes de la collection de mr Tassié…
spisane odciski gemm dotyczących kultu Priapa, z zaznaczeniem kamienia należącego do Fryderyka.
17
Ph. D. L i p p e r t, Dactyliothecae Universalis ... Chillas sive Scrinium ..., Lipsiae 1762.
18
Gemmy Augusta, ofiarowane potem Stanisławowi Augustowi, identyfikuje w daktyliotece Lipperta O. J. N i e w i e r o w, Kolekcje dzieł sztuki dwóch Poniatowskich, „Archeologia”, XXXII, 1981, s. 58–59.
19
J. A. R o l l e, op. cit., s. 76.
20
U. P a s z k i e w i c z, Rękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za
lata 1553–1939), „Polskie dziedzictwo kulturalne. Seria B. Wspólne dziedzictwo”, Warszawa 1996, s. 26, poz. 35.
21
E. M. R o s t w o r o w s k i, Popioły i korzenie. Szkice historyczne i rodzinne, Kraków 1985, s. 228.
22
Krzemieniec. Ateny Juliusza Słowackiego, red. S. M a k o w s k i, Warszawa 2004, s. 399.
23
J. A. R o l l e, op. cit., s. 77.
24
Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. MNK–IV–Z–2430.
25
R. A f t a n a z y, Materiały do dziejów rezydencji, Cz. II. Ziemie ruskie Korony, T. XA, Dawne województwo bracławskie, Warszawa 1991, s. 288.
26
T. F. d e R o s s e t, Polskie kolekcje i zbiory artystyczne we Francji w latach 1795–1919. Między „skarbnicą narodową” a galerią sztuki, Toruń 2005, s. 311: Juriewicz [Paweł] pokazał pasy na wystawie polsko–francuskiej w 1919 r.
27
Słownik geograficzny, op. cit., VII, Warszawa 1886, s. 94–96 — mylnie wiąże powstanie zakładu kąpielowego z Ignacym Moszczyńskim, co powtórzono [w:] M. C z u b i ń s k a, Polski plakat secesyjny ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Krakowie, Kraków 2003, s. 40, poz. 20.
28
Ibidem, t. 12, 1892, s. 313–314: kościół parafialny p.w. św. Fryderyka: „z muru wzniesiony w 1830 r. przez Moszyńskich”.
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towanym również przez autora — pozostają wspomnienia Józefy z Moszyńskich Szembekowej (1820–1897),
córki Piotra i Joanny. Jak dotąd wszyscy badacze bezdyskusyjnie przyjmowali ich pełną wiarygodność, a przecież zostały spisane według przekazów ustnych, co najmniej w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XIX w.,
więc trzydzieści lat po opisywanych wydarzeniach.
Spośród nielicznych skandali opisanych przez wspomnianą damę, wyróżniają się historie małżeństw Fryderyka. Z nich pierwsze znajduje potwierdzenie w liście
Benedykta Hulewicza, cytowanym przez autora, zaś odbicie w barwnej opowieści o historii małżeństwa hrabiego Fryderyka i hrabiny Rozalii zawartej w konfabulowanych wspomnienia Antoniego Andrzejowskiego29. Natomiast dramat drugiego małżeńtwa nie znalazł — jak na razie — innego potwierdzenia. Józefa nie żywiła najwyraźniej ciepłych uczuć dla członków swej rodziny. Porównując ciotkę Fryderykę, żonę Ignacego Hilarego, z Mirabeau miała na myśli toporną urodę Honoré Gabriela,
księcia Mirabeau (1749–1791).
Ze wszech miar ciekawa jest właśnie postać Józefy:
niewątpliwie bogobojnej, oddanej córki, która poświęciła się dla swego ojca, prawdziwej polskiej matrony. Równocześnie akceptowała ona postępowanie męża
trwoniącego wielomilionową fortunę na rzeczy, po których nie pozostał ani znaczny ślad materialny, ani
wdzięczna pamięć wdów czy sierot (bogato wspomaganych przez Fryderyka, Piotra i Jerzego). Złośliwość
w stosunku do ciotki jest tym dotkliwsza, że i po niej
przejęty majątek państwo Szembekowie potrafili przepuścić. Jeżeli chodzi o zależności finansowe, to autor nie
tłumaczy niezrozumiałego — w świetle przedstawionego podziału majątku — stwierdzenia z listu Marii Moszyńskiej, jakoby i Szembekowie i Moszyńscy mieli zależeć od
kaprysów Jurjewicza (s. 117–118). Ciekawe, że wspomniany list z 1866 r., wyszedł z Berszady, należącej do Jurjewicza. Czy można na tych wątłych podstawach opierać
tezę, że utrzymywane były jakieś stosunki między tymi
rodzinami? Warto w tym miejscu wspomnieć, że diaboliczna Wieńczysława z Barczewskich (najczęściej
wzmiankowana jako z Barszczewskich), druga żona Stanisława Jurjewicza, była siostrą Probusa Barczewskiego (1833–1884), jednego z najbogatszych posiadaczy
ziemskich na Podolu, również kolekcjonera. Barczewski
w swym testamencie przekazał siostrze nieruchomości
(w tym miasto Raszków), zaś gotówkę przeznaczył dla
różnych instytucji na szlachetne cele. Między innymi
Akademia Umiejętności w Krakowie otrzymała fundusz
na coroczne nagrody za pracę historyczną (napisaną „po
polsku przez Polaka katolika”) oraz malarską („przez Polaka artystę wykonaną”)30.
Wracając do głównego wątku rozważań autora, należy podkreślić wielką pracę, jaką włożył w przedstawienie działalności „krakowskich” Moszyńskich, zwłaszcza
w poznanie i zdefiniowanie pobudek kierujących postępowaniem Piotra. Potwierdza się jego wielka otwartość
na działalność społeczną, naukową czy mecenasowską.
Jeszcze przed uwięzieniem Moszyński przeznaczył fundusz na badania botaniczne Antoniego Andrzejowskiego31. Również w tym czasie wybudował pałac w Bersza-

dzie. Podczas zesłania wspomagał finansowo innych,
uboższych towarzyszy niedoli zesłanych za działalność
patriotyczną. Nadto sprawował rodzaj mecenatu nad
Ignacym Cejzykiem, skazanym za fałszerstwo. Hojną ręką łożył na działalność Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, wspomagał pogorzelców po wielkim pożarze Krakowa w 1850 r. Szczególną troską otoczył rzeźbiarza Henryka Stattlera i malarza Saturnina Świerzyńskiego. Do wymienionych w opracowaniu przedsięwzięć
Piotra, warto dołączyć ukończenie budowy cerkwi
w Niemirowie, w 1852 roku32.
Autor szeroko omawia kolekcjonerskie pasje Piotra,
w tym bibliotekę i zbiory graficzne. Niestety, przy tej
okazji nie ujawniono nowych źródeł do głębszego poznania tej problematyki. Wiadomości o powiększaniu
biblioteki opierają się wciąż tylko na wzmiankach o zakupach na aukcjach zbiorów Towarzystwa Naukowego
Krakowskiego czy nabyciu biblioteki Michała Wiszniewskiego i Teofila Żebrawskiego. Wszystkie wymienione
splatają się zresztą z działalnością społecznikowską i dobroczynną Piotra. Świadectwem jego stosunku do zbiorów pozostaje udostępnianie biblioteki czytelnikom —
niezbyt popularne wśród właścicieli podobnych zbiorów w Krakowie — czy udzielanie egzemplarzy z kolekcji
na wystawy i do publikacji, a także troska o odpowiednie przechowywanie księgozbioru. Marcelemu Żenczykowskiemu, cenionemu, ale i drogiemu, rzemieślnikowi
zlecał prace introligatorskie.
Wydaje się, że najważniejszym źródłem do badań kolekcjonerskich i bibliofilskich pasji Piotra pozostają same zbiory. Jeżeli jednak chodzi o kolekcję graficzną, to
wartość artystyczna zasobu, który można przypisać Piotrowi, jest doprawdy niewielka, szczególnie w porównaniu z poziomem kolekcji Fryderyka. Wydaje się jednak,
że zasługa zgromadzenia tej kolekcji przypada właśnie
temu ostatniemu. Podnoszone przez autora znakowanie
albumów graficznych podpisem Piotra, było wtórnym
zabiegiem — na większości zabytków oznaczenie to znajduje się obok pieczęci Fryderyka. Za czasów późniejszych Moszyńskich przybyły ryciny mniejszej wartości,
głównie reprodukcyjne. Są to choćby popularne premie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie,
cykle heliograwiur wg rysunków Artura Grottgera oraz
reprodukcje obrazów Jana Matejki. Zbiory graficzne zostały też poszerzone o zespół fotografii dzieł sztuki oraz
zdjęć rodzinnych. Niewiele wiadomo o kwalifikacjach
w dziedzinie opieki nad zbiorami krakowskiego bibliotekarza Moszyńskich, Antoniego Kamieńskiego, w którego osobie upatrywałabym kolejnego inwentaryzatora
zbiorów, który zapewne podzielił teki i obciął ryciny.
Książka Piotra Bilińskiego znacznie wzbogaca faktografię etapów historii wspomnianej kolekcji graficznej.
Podanie przez autora dokładnych dat transakcji sprzedaży dworku przy ul. Lubicz i zakupu kamienicy przy Karmelickiej, pozwala na poprawne zadatowanie przeniesienia tamże zbiorów na lata po śmierci Piotra (1879).
Jerzy Moszyński jawi się w książce jako osoba całkowicie pozbawiona pasji kolekcjonerskich, zaznaczył się
natomiast jako budowniczy pałacu w Łoniowie (1885)
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A. A n d r z e j o w s k i, Ramoty starego Detiuka o Wołyniu, II, Wilno 1914, s. 113–193.
„Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1884”, Kraków 1885, s. 12. Laureaci nagród w: S. S. N i c i e j a, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie, s. 226–228, 393.
31
W. G r ę b e c k a, Antoni Andrzejowski (1785–1868), [w:] Krzemieniec, op. cit., s. 418.
32
Słownik geograficzny, VII, 1886, s. 94–96.
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i opiekun tamtejszego kościoła. Według Wiśniewskiego33
zajął się odnową ołtarza głównego świątyni, jego zaś żona wykonała obraz św. Mikołaja34, a być może również —
jak uważa P. Biliński — Matki Boskiej Bolesnej. Można
jednak zastanowić się nad tym, czy obraz (obrazy) sygnowany SM nie wyszedł spod pędzla Stanisława Moszyńskiego. Żona Jerzego, Stefania z Cieleckich, której przypisuje się te dzieła, spędziła w Łoniowie jedynie krótki
okres podczas również niedługiego małżeństwa trwającego sześć lat. To tylko hipoteza, nieweryfikowalna
z powodu braku reprodukcji tych dzieł.
Zainteresowanie Jerzego rodzinnymi zbiorami ograniczyło się do zdeponowania militariów w Muzeum
Czartoryskich, nakazania Bronisławowi Jaworskiemu inwentaryzacji biblioteki i grafik czy przeniesienia zbiorów na ul. Karmelicką. Najważniejszymi działaniami wydają się: ofiarowanie biblioteki i archiwum Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, a także nie dopuszczenie do podzielenia i rozproszenia zbiorów. Z opracowania jasno wynika, że od Jerzego datuje się obojętność kolejnych spadkobierców w tym względzie, jakby na siłę
obciążonych rodzinnymi kolekcjami. Zapewne z tej niechęci płynęła niewiedza i całkowita beztroska w opiece
nad nimi. Spadkobiercy Jerzego nie potrafili zająć się
mieniem porzuconym w kamienicy przy ul. Karmelickiej, co doprowadziło do zniszczeń i kradzieży, czego dowody odnajdujemy współcześnie w handlu antykwarycznym35. Następnie „zasłużyli się” jego wnukowie, za sprawą ich łatwowierności uszczuplono zbiór dokumentów
pozostałych po Ignacym Prądzyńskim oraz rozbito archiwum rodzinne.
Nawiasem mówiąc, podziwiać należy systematyczność autora, który zapoznał się z licznymi publikacjami
niespożytego publicysty, jakim był Jerzy. Pozwoliło mu
to zanalizować poglądy Moszyńskiego, które wywarły
tak przemożny wpływ na jego najbliższe otoczenie. Na
pewno odbiły się na życiu syna — Stanisława, który musiał podporządkowywać się żądaniom ojca. Ten najbardziej twórczy członek rodziny uzyskał w prezentowanej
pracy właściwe miejsce, między innymi dzięki opublikowanym materiałom źródłowym i odnalezieniu rękopisów uważanych za zaginione36.
Największym brakiem omawianej książki, jest więcej
niż skromna liczba ilustracji. Odczuwa się pewien niedosyt np. ikonografii postaci, a zwłaszcza widoków siedzib rodu czy kościołów. Szkoda również, że nie zreprodukowano choćby jednego obrazu autorstwa Stanisława
Moszyńskiego. Wartość pracy niewątpliwie wzrosłaby
przez zilustrowanie szczegółowo opisanych zabytków.
Trzeba jednakże usprawiedliwić autora, bo brak ten nie
wynika z jego nieznajomości wspomnianej ikonografii.
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Należy raczej przypuścić, że w budżecie wydawnictwa
zabrakło funduszy na coraz wyższe opłaty za prawa reprodukcji.
Utrudnieniem dla czytelnika chcącego śledzić fakty
z dziejów poszczególnych miejsc jest brak indeksu topograficznego. Do tekstu wkradły się drobne błędy, nie
rzutujące na merytoryczną wartość zasadniczych konstatacji. Do tego rodzaju usterek można zaliczyć wzmiankowanie Lubowli na Spiszu pod spolszczoną nazwą słowacką (Stara Lubownia); Muzeum Narodowe w Pszczynie nosi nazwę Muzeum Zamkowego (dawniej: Muzeum
Wnętrz Zabytkowych). Tadeusz Mańkowski, określony
jako historyk sztuki, z wykształcenia był prawnikiem.
Trybowski, przez przyjaciół nazywany Igorem lub Igolem — miał na imię Ignacy. W indeksie brak nazwiska Mirabeau, wymienionego na s. 86.
Za wielką zaletę należy uznać wprowadzone — i konsekwentnie używane przez autora — określenie „linia łoniowska”: łatwe do przyswojenia, a równocześnie jasno
określające podmiot badań. Trafne wydaje się umieszczenie rodziny pomiędzy grupą najbogatszej magnaterii a pomniejszymi rodami, choć nasuwa się refleksja, że
Fryderyk i August reprezentowali tę pierwszą, natomiast potomkowie Jerzego — z racji wypadków historycznych — nie należeli już do tego drugiego. Równocześnie trzeba podkreślić, że potęga finansowa Fryderyka
pochodziła z handlu, źródła, którym powszechnie pogardzali jemu współcześni magnaci. Choć autor zastrzega się, że jego celem nie było omawianie zagadnień społeczno–gospodarczych, dzięki ustaleniom zawartym
w książce można określić ekonomiczne podstawy majątku „łoniowskiej” linii.
Podsumowując niniejsze uwagi, można uznać przedstawioną pracę za niezwykle udaną, która niewątpliwie
przyczyni się do przywrócenia naszej pamięci różnorakich zasług rodziny Moszyńskich, a być może pobudzi
kolejnych badaczy do pracy nad tematem. Jeżeli chodzi
o zagadnienia artystyczne, to szerokie pole do badań
znajdą tu historycy sztuki. Bowiem nieczęsto mamy równocześnie do czynienia z zachowanymi źródłami oraz
z zabytkami, których te dokumenty dotyczą. W przypadku Moszyńskich podkreślić też należy różnorodność zainteresowań przedstawicieli rodziny: od wielkiej sztuki
(architektura) po grafikę i rzemiosło. Opracowywanie
tak odmiennych zespołów zapewnia satysfakcję badawczą tym, którzy podejmą trud zagłębienie się w tej tematyce. Książka Piotra Bilińskiego wydatnie im w tym pomoże.

Magdalena Adamska
Kraków

33

J. W i ś n i e w s k i, op. cit., s. 79.
Ibidem.
35
Na przykład rękopis A. Mickiewicza — P. B i l i ń s k i, op. cit., s. 110. Z handlu pochodzi też teka z odrysami bitew radziwiłłowskich, obecnie w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego — zob. J. J. D r e ś c i k, Kampanie wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego przeciw powstaniu Chmielnickiego w rysunkach Abrahama van Westervelt, „Muzealnictwo Wojskowe”, 7, 2000, s. 397–427.
36
I. T r y b o w s k i, Moszyński Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, XXII, 1977, s. 133.
34

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

204

Recenzje

Erwin G a t z, Die Wappen der Hochstifte, Bistümer und
Diözesanbischöfe im Heiligen Römischen Reich 1648–
–1803, Regensburg 2007, ss. 680.
Obserwowane dziś zainteresowanie heraldyką obejmuje także dziedzinę heraldyki kościelnej. Dowodem są
epizodycznie pojawiające się wydawnictwa dotyczące
herbów hierarchii Kościoła katolickiego, obejmujące
zakresem episkopat całego kraju, bądź poszczególnych diecezji. Wymieńmy choćby opracowania: Aleš
Z e l e n k a, Die Wappen der böhmischen und mährischen Bischöfe, Regensburg 1979; Claus D. B l e i s t e i n e r, Kirchliche Heraldik in Bayern. Die Wappen
der Erzbischöfe und Bischöfe seit 1817, Neustadt
a/d Aisch 1986; Jiří K e t t n e r, Pražské Arcidiecéze
v datech, Praha 1993; Michael Francis M c C a r t h y, Heraldica Collegii Cardinalium, A Roll of Arms of the College of Cardinals, t. 1, 1198–1799, Thylacine Press 2002;
tegoż: Heraldica Collegii Cardinalium, A Roll of Arms
of the College of Cardinals 1800–2000, Thylacine Press
2000, czy: An Armorial of the Hierarchy of the Catholic
Church in Australia, Thylacine Press 1998 (prace recenzowane w tomie VI/2003 „Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”); Gabriele B e r n a r d e l l i,
Emanuele C o l o m b o, Luca M a r c a r i n i, Stemmario
Episcopale Laudense, Lodi 2002; Jean–Jacques L a r t i g u e, Dictionnaire & armorial de l’épiscopat français
(1200–2000), Paris 2002 i wiele innych, których wymienienie przekroczyłoby ramy niniejszego tekstu.
Również na gruncie polskim powstało kilka opracowań z tej dziedziny: Edward G i g i l e w i c z, Herby
biskupów warmińskich, Lublin 2001; Krzysztof Rafał
P r o k o p, Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczypospolitej, Kraków 1998, tegoż: Polscy kardynałowie,
Kraków 2001, oba wydania ozdobione wizerunkami
herbów hierarchów. W ten nurt wpisują się także: Józef
P a t e r, Poczet biskupów wrocławskich, Wrocław 2000;
Stanisław K l e i n, Kaszubscy biskupi, Wejherowo 2006,
czy artykuły zamieszczane w prasie, np.: Bohdan R o d z i e w i c z, Biskupi polscy. Herby i zawołania, w: Tygodnik Katolicki „Zorza”, 1987, nr 34–51; Jarosław
W ą s o w i c z, Herby biskupów–ordynariuszy diecezji
włocławskiej i ich symbolika (od roku 1925 do czasów
współczesnych). Z zagadnień heraldyki kościelnej,
w: „Ziemia Kujawska”, t. 15, 2002, s. 93–101 i inne. Herby hierarchii kościelnej stały się także tematami prac
magisterskich, np.: Kazimierza M a ł k a, Herby arcybiskupów poznańskich i ich biskupów pomocniczych od
1821 roku (Poznań 1989, mps Archiwum Seminarium
Duchownego w Poznaniu); J. O r ł a, Herby biskupów
lubelskich (Lublin 1991, mps Archiwum KUL), Grzegorza M a z u r a, Herby biskupów sandomierskich (Lublin
1994, mps Archiwum KUL); Igi B u d z y ń s k i e j, Herby
biskupów krakowskich (Lublin 1991, mps Archiwum
KUL). Teksty te nie doczekały się jednak publikacji, być
może w wyniku braku zainteresowania polskich gremiów kościelnych tą dziedziną.
Autor książki, profesor Erwin G a t z, rektor Campo
Santo Teutonico w Rzymie, naczelny dyrektor Rzymskiego Instytutu Görres–Gesellschaft jest współautorem kilkutomowej serii Lexikon der Bishöfe der deutschprachigen Länder. Spod jego pióra wyszło ponad trzydzieści
książek z dziedziny historii Kościoła niemieckiego.
Die Wappen der Hochstifte, Bistümer und Diözesanbischöfe im Heiligen Römischen Reich 1648–1803 zawiera ponad 400 herbów biskupów i ich diecezji, autor-

stwa Heriberta Staufera. Ramy czasowe tworzą dwie daty
istotne dla Kościoła katolickiego w krajach niemieckich.
W roku 1648 ustalono granice terytorialne diecezji katolickich w Niemczech, zgodnie z postanowieniami pokoju westfalskiego. W roku 1803 przeprowadzone na sejmie w Ratyzbonie reformy pozbawiły wszystkich książąt
Kościoła w cesarstwie niemieckim władztwa świeckiego, kończąc tym samym zwyczaj nadawania biskupstw
członkom rodzin królewskich. Nie trzeba dodawać, że
owe nominacje podyktowane były bardziej względami
politycznymi, niż faktycznym dobrem Kościoła. Wystarczy wspomnieć, że Karol Ferdynand Waza obejmując biskupstwo wrocławskie miał 12 lat, a jego następca Karol
Józef Habsburg był trzynastolatkiem.
Książka, opracowana z dużą pieczołowitością, opatrzona jest krótkim wstępem mieszczącym zwięzły rys historyczny i wprowadzenie do heraldyki kościelnej tego
okresu. Zakończona jest esencjonalnym słowniczkiem
pojęć z zakresu terminologii heraldycznej. Zasadnicza
część pracy podzielona została na 48 rozdziałów, poświęconych poszczególnym diecezjom, wśród których znalazły się belgijskie Liège (Lüttich), pozostające przez większość omawianego okresu pod władaniem Habsburgów;
szwajcarskie: Bazylea (Basel), Lozanna (Lausanne), Sitten
(Sion) oraz włoski Trydent (Trient). Zaskoczenie polskiego czytelnika może wywołać rozdział traktujący o diecezji chełmińskiej, która na mocy nie zrealizowanego
VIII punktu II pokoju toruńskiego z 1466 r. podlegać
miała metropolii gnieźnieńskiej. Biskup chełmiński
od momentu sekularyzacji diecezji ryskiej 1566 r., której
podlegał, brał udział w synodach metropolii gnieźnieńskiej, choć ostateczne przyłączenie do Gniezna nastąpiło
dopiero bullą papieża Piusa VII z 16 lipca 1821 r. Podobnie diecezja warmińska, należąca początkowo do metropolii ryskiej, w latach 1512–1930 podlegała bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Biskupi obu diecezji, mianowani przeważnie spośród polskiego duchowieństwa, zasiadali w senacie Rzeczypospolitej, a ich diecezje w omawianym okresie nigdy nie znajdowały się w granicach
Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Może autor opierał się na cytowanym wielokrotnie herbarzu
Siebmachera (Siebmacher’s grosses Wappenbuch, Bd. 8,
Die Wappen der Bistümer und Klöster, red. G. S e y l e r,
Faksimile, München 1976). Dlaczego zatem nie uwzględnił, zamieszczonych we wspomnianym herbarzu, diecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, które po rozbiorach znalazły się w granicach państwa pruskiego?
Czytelnika zainteresują „polonika” występujące
w omawianej publikacji: herb Karola Ferdynanda Wazy
(s. 68) syna króla Zygmunta III oraz Klemensa Wacława
Saskiego (s. 36, 168, 488, 597), syna króla Augusta III.
Przy okazji należy nadmienić, że autor konsekwentnie za
XIX–wieczną edycją Siebmachera daje błękitne pole
z sześcioma złotymi liliami herbowi księstwa nyskiego
w herbie archidiecezji wrocławskiej, zamiast pola czerwonego i srebrnych lilii (wystarczy sięgnąć do pierwotnej wersji herbarza z 1605 r., repr. Dortmund 1994).
Herb Klemensa Wacława, przypisany do diecezji Augsburga (s. 36) jest reprodukowany na s. 597, przypisanej
do archidiecezji Trewiru, mimo że cytowana wersja Siebmachera podaje go w odmiennym kształcie (tabl. 97).
Herb diecezji warmińskiej także ma błękitne pole. Autor
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powołuje się tu na autorytet dwóch wybitnych niemieckich heraldyków Ottfrieda N e u b e c k e r a i Wilhelma
R e n t z m a n n a (Wappen–Bilder–Lexikon, München
1974). Niemniej na zachowanych zabytkach pole tarczy herbowej jest czerwone, wymieńmy choćby fresk
w zamku biskupim w Lidzbarku Warmińskim z 1500 r.,
czy herb umieszczony na filarze katedry we Fromborku,
podobnie jak płat chorągwi biskupa i biskupstwa warmińskiego, zdobytej pod Grunwaldem, a opisanej przez
Jana Długosza w Banderia Prutenorum. Herb biskupstwa chełmińskiego, przedstawiający w srebrnym polu
czarny krzyż otoczony czerwonym wieńcem, jest niezgodny z cytowanym źródłem (Siebmacher, tabl. 228),
gdzie występuje pośrodku dwudzielnej tarczy, w której
pierwszym polu widnieje postać Najśw. Maryi Panny
Wniebowziętej (patrocinium katedry w Pelplinie, od
1824 r. stolicy diecezji) a w drugim św. Wawrzyniec
z kratą. Należy tu oczywiście przyznać, że herb nie mieści się w przyjętych ramach czasowych, tym bardziej że
w zamieszczonej w bibliografii lipskiej edycji Herbarza
Polskiego Kaspra Niesieckiego (t. 1, s. 68), w herbie kapituły widnieje sam krzyż.
We wstępie autor podkreśla, że większość omawianych przez niego herbów biskupich należy do rodzin
szlacheckich, a wśród nich do domów panujących. Wiele z nich zawiera bogaty program heraldyczny, ilustrujący skomplikowane powiązania genealogiczne i roszczenia terytorialne. Stąd zapewne wybór prostokątnej
tarczy francuskiej, dającej możliwość w miarę wiernego
oddania godeł w poszczególnych polach. Na marginesie
można dodać, że sama nazwa tarczy jest nieco myląca, jako że ten typ był wcześniej używany w heraldyce hiszpańskiej (XV w.) i niderlandzkiej (XVII w.). Należy tu
wspomnieć, że wiele z omawianych herbów umieszczano na tarczy owalnej, właściwej duchowieństwu i zgodnej z upodobaniami estetycznymi epoki. Grafik zastosował późnogotycką stylizację godeł herbowych, zgodną
z tendencjami stylistycznymi dzisiejszej sztuki heraldycznej, co może nieco utrudnić identyfikację znaku laikowi, nie znającemu jej subtelności. Odnoszę się tu przede wszystkim do sztuki heraldycznej, jako że mamy do
czynienia z typowym wydawnictwem albumowym.
W partii znaków rządców warmińskiej stolicy biskupiej pierwsze wątpliwości budzi Jastrzębiec biskupa Jana Wydżgi (s. 149), który w katedrze fromborskiej ma w
błękitnym polu srebrną (a nie złotą) podkowę, w niej
krzyż złoty kawalerski. Autor (niesłusznie) powołuje się
na cytowaną we wstępie pracę E. Gigilewicza. Podobne
rozterki wywołuje pięciopolowy herb genealogiczny Michała Stefana Radziejowskiego (s. 150), a ściślej herb Janina, babki ojczystej purpurata Katarzyny Sobieskiej,
w 2–gim polu. Godło Janiny z kartusza herbowego znajdującego się w krużgankach zamku w Lidzbarku Warmińskim przedstawia tarczę z profilu, podobnie na tapiseriach herbowych przechowywanych w skarbcu katedry łowickiej. Krzyż w herbie Kruczyn z 3–go pola, babki
macierzystej biskupa Anny Korniakt, ma rozdarte końce
ramion, podobnie jak na wspomnianej tapiserii. Herb
ten można również znaleźć w kościele Św. Krzyża
w Warszawie. Baranek z herbu Junosza z tarczy sercowej, w heraldyce XVII–wiecznej powinien „stąpać” po
zielonej murawie. Drugi z herbów genealogicznych, Jana Stanisława Zbąskiego (s. 151) kryje dla badacza nie
obeznanego z subtelnościami polskiej heraldyki szlacheckiej kilka pułapek. O ile autor, zgodnie z ikonografią herbu z ambony kościoła kolegiackiego w Dobrym Mieście (za E. Gigilewiczem), poprawnie umie-
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ścił czarną głowę oślą z odmiany herbu Półkozic w polu
2–gim złotym, o tyle Wieniawa w polu 3–cim powinna
być w polu czerwonym, a nie złotym; herb Lewart w polu 4–tym przedstawia wspiętego koronowanego lamparta, a nie lwa. Być może mamy tu ewidentną pomyłkę
twórcy dekoracji, albo jest to lokalna odmiana herbu. Tu
ogół heraldyków jest zgodny, że stosowanie barw w heraldyce polskiej podlega dużej dowolności. W herbie
genealogicznym Andrzeja Chryzostoma Załuskiego
(s. 152) w polu 1–szym powinna być umieszczona odmiana heraldyczna herbu Prus II używana przez rodzinę
Olszowskich, tj. półtora krzyża i dwa ostrza kos obrócone końcami w dół. Aleksander Załuski, wstępując
w związek małżeński z Katarzyną Olszowską zyskał
wpływowego protektora w osobie brata żony, Andrzeja,
ówczesnego prymasa. Trzej jego synowie zostali biskupami. Herb w tej postaci występuje na epitafiach Załuskich w kolegiacie pułtuskiej. W polu 4–tym herb Kolumna powinien przedstawiać srebrną kolumnę w czerwonym polu, a nie czarną wieżę w srebrnym polu (herb
Roch I). W zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie
zachowała się tapiseria z herbem biskupa Andrzeja
Chryzostoma Załuskiego, mająca takie właśnie godła.
Również herb biskupa Ignacego Krasickiego (s. 156) był
odmianą heraldyczną herbu Rogala. Autor podaje opisywaną w herbarzach wersję podstawową (czyli tarcza
dwudzielna w słup, w polu prawym czerwonym róg jeleni srebrny, w lewym srebrnym róg bawoli czerwony),
powołując się na T. G a j l a (Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Gdańsk 2003, str. 111) i cytowaną już pracę E. Gigilewicza (niesłusznie). Pola
w herbie biskupim były błękitne i czerwone, godła zaś
srebrne. Podają te informacje wspomniany już autor
Herbów biskupów warmińskich, jak i cytowany Siebmacher (tabl. 207). Spośród herbów hierarchów diecezji
chełmińskiej na pewno wątpliwości budzi herb biskupa
Andrzeja Olszowskiego, który jest opisaną wyżej odmianą herbu Prus II, można go znaleźć na tablicy pamiątkowej ratusza w Chełmnie.
Podana garść przykładów nie ma na celu pokazania
ignorancji autora w dziedzinie polskiej heraldyki kościelnej. Uzmysławia jedynie bezradność badacza stającego przed problemem przedstawienia herbów polskich
hierarchów. Skąpa baza źródłowa (wizerunki pochodzą
przeważnie z ogólnie dostępnych herbarzy), czyni wymóg przekazania rzetelnej wiedzy historycznej niemal
niemożliwym. Apele o życzliwe zainteresowanie władz
kościelnych publikacjami o znakach własnej tożsamości,
które pojawiają się zazwyczaj w tego typu recenzjach,
są przysłowiowym głosem wołającego na pustkowiu.
Dopóki nie zaistnieje klimat sprzyjający badaniom naukowym w archiwach i muzeach kościelnych, brak bazy
źródłowej powodować będzie kolejne nieporozumienia.
Dodać należy, że po raz kolejny zagraniczny badacz narażony jest na pozyskiwanie przygodnych informacji. Polska nie jest krajem pozbawionym dziedzictwa kulturowego, konieczne jest jedynie skatalogowanie zabytków
i udostępnienie danych szerszemu gronu. Pozostaje zatem podkreślić rozmach dzieła i wnikliwość autora usiłującego oddać ducha obcych systemów herbowych.
Godny uznania jest kunszt grafika, który prezentuje
własny styl heraldyczny, wolny od powszechnych w dzisiejszych publikacjach plagiatów.

Paweł Dudziński
Warszawa
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Uwagi i sprostowania

W siódmym tomie nowej serii „Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” znalazłem artykuł pani Joanny Karczewskiej z Zielonej Góry traktujący o Rodzinie Lubomskich
herbu Pomian (s. 31–34). Wzbudził on moje szczególne zainteresowanie, bo to ja opracowałem kiedyś hasło Luboń w Słowniku historyczno–geograficznym województwa poznańskiego w średniowieczu (cz. II, z. 4, Wrocław 1992, s. 662–665). Ze zdumieniem
stwierdziłem jednak, że Słownik nie został przez J. Karczewską zacytowany. Owszem, pada w trzech przypisach (44, 46 i 49) na samym końcu tekstu, przy pewnych szczegółowych kwestiach i w zasadzie niepotrzebnie (bo np. w sprawie pełnienia przez jednego
z Lubońskich funkcji wicepodkomorzego należało przytoczyć spisy żupców ogłoszone
przez A. Gąsiorowskiego). Ale to okazjonalne zacytowanie na końcu nie rozwiązuje przecież problemu. Słownik powinien zostać przywołany na samym początku artykułu, jako że
właśnie słownikowe hasło wyznaczało zastany przez J. Karczewską stan badań i wiedzy
o opisywanej rodzinie. Prezentacja stanu badań jest zaś przecież fundamentalną powinnością każdego autora naukowej publikacji. Bez takiej prezentacji nie sposób potem zrozumieć, co jest w tekście nowego, a co było wiadomo już dawno. J. Karczewska stanu badań
nie przedstawiła i cały jej artykuł zawisa właściwie w próżni. Zadałem sobie zresztą trud
i sprawdziłem — Autorka wiedzę zawartą w Słowniku poszerzyła o wykorzystanie zapisek
o kilku sprawach sądowych. Istotna wśród nich jest tak naprawdę tylko jedna, dowodząca,
że Pomianowie do podpoznańskiego Lubonia przybyli z Ościsłowa na pograniczu wielkopolsko–kujawskim. W Słowniku zapiskę tę niestety pominąłem, jako że nie wymieniała
imiennie Lubonia. Poza tym jednak J. Karczewska operuje przeważnie tym samym materiałem, który wykorzystany i zebrany został już przed kilkunastu laty w słownikowym
haśle. Niekiedy widać zresztą, że Autorka starała się wiadomości wyczytane w Słowniku
weryfikować na podstawie źródeł — gdy bowiem w haśle była mowa o procesie z Erazmem
Rosmanem, J. Karczewska pisze (s. 34), powołując się wprost na rękopiśmienną księgę,
o Krystynie Rosmanie, psując ewidentnie odczyt imienia tego znanego patrycjusza poznańskiego. Oczywisty błąd mamy też w przypadku sprawy z Borkiem „z Gryfina” (s. 33),
za którą to nazwą kryje się oczywiście Gryżyna (de Grisina). Dużo częściej jednak Autorka
przejmowała informacje słownikowe bardzo wiernie. Oto bowiem np. cztery zapiski o Pomianie z Lubonia, podane w Słowniku na s. 662, mają bliźniacze dublety na s. 31 tekstu
J. Karczewskiej. Słownik: „temuż ma zapłacić 10 grz. Piech [z Gądek], który opuścił zamek
(fortalicium) bez zgody Pomiana” — Karczewska: „Piech z Gądek ma zapłacić Pomianowi
10 grzywien za to, że opuścił fortalicjum bez zgody Pomiana”; Słownik: „tenże otrzymuje
w dzierżawę od Żyda pyzdr. Muszki i innej Żydówki cz. Gądek, którą Żydzi ci uzyskali
w procesie od matki Grabiny z Gądek” — Karczewska: „Pomian otrzymał w dzierżawę od
Żydów pyzdrskich część Gądek, którą ciż Żydzi uzyskali w procesie od matki Grabiny
z Gądek”. Słownik: „tenże oskarżony przez Piechową z Gądek o napad na jej mł. i wypędzenie młynarza” — Karczewska: „Piechowa z Gądek oskarżyła Pomiana, że napadł na jej młyn
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i wypędził młynarza”. Słownik: „tenże przegrywa proces z Szabdajem Żydem pozn. o 5 grz.
i 1 wiard. wraz z odsetkami za 9 lat” — Karczewska: „Pomian przegrał proces z Żydem Szabdajem z Poznania o 5 grzywien i wiardunek z odsetkami za dziewięć lat”. Albo nieco dalej:
Słownik, s. 662: „pani Lubomska — — uzyskuje orzeczenie sądu, że jej męża nie należy pozywać z jej oprawy, lecz z jego ojcowizny” — Karczewska, s. 33: „pani Lubomska uzyskała
orzeczenie sądu, że jej męża nie należy pozywać z jej oprawy, lecz z jego ojcowizny”. Zbieżności są rzeczywiście niepokojące, ale nie chcę szafować oskarżeniami o plagiat. Może rzeczywiście ten sam krótki tekst źródłowy trudno jest poprawnie streszczać w odmiennych
słowach. Tylko po co podejmować takie próby? Zadaniem Słownika od początku miało
być gromadzenie materiału, który wykorzystać mogliby dalsi badacze, ale dosłowne z niego przepisywanie nie wydaje się mimo wszystko ani stosowne, ani do czegokolwiek przydatne.
Artykuł J. Karczewskiej wpisuje się niestety w coraz szerszy ostatnio nurt pisarstwa
wtórnego, powtarzającego to, co napisano już wcześniej. I sądzę, że to właśnie w tych pracach autorzy świadomie wolą unikać charakterystyki stanu badań. Jako wieloletniego
współautora, a ostatnio także redaktora Słownika historyczno–geograficznego boli mnie
zaś praktyka niecytowania w uczciwy sposób tego dzieła. Praktyka ta staje się zresztą coraz powszechniejsza, boć w tym samym tomie „Rocznika”, zaraz po tekście J. Karczewskiej
mamy artykuł Dariusza Piwowarczyka o Mikołaju Naramowskim, gdzie Autor również nie
wskazał istnienia w Słowniku hasła Naramowice (cz. III, s. 235–240), podobnie zresztą,
jak nie zauważył faktu istnienia biogramu swego bohatera w Polskim słowniku biograficznym (t. XXII, 1977, s. 529) — choć w tym przypadku są to tylko kompromitujące braki
w znajomości podstawowej literatury, ale artykuł jest na pewno pracą samodzielną (co widać choćby w popełnianych błędach).
Tomasz Jurek
(Poznañ)
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