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Stefan Krzysztof Kuczyński
13 I 1938 — 3 I 2010
Odszedł od nas, po przeszło dwudziestu latach kierowania Polskim Towarzystwem Heraldycznym, Prezes ś.p. prof. dr hab. Stefan Krzysztof Kuczyński — bez wątpienia najwybitniejszy heraldyk w Polsce.
Stefan Krzysztof Kuczyński urodził się 13 I 1938 r. w Warszawie. Wojnę spędził w Polsce,
natomiast bezpośrednio po zakończeniu wojny wyjechał do Szwajcarii, i jak sam wspominał, jako
dziecko był na pogrzebie prezydenta Ignacego Mościckiego. Nie pozostał jednak dłużej poza Krajem. Po ukończeniu szkoły średniej został przyjęty w 1954 r. na studia do Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Tu pod kierunkiem prof. Aleksandra Gieysztora napisał pracę
magisterską w 1959 r. Jej temat — symbolika władzy królewskiej i książęcej w Polsce za pierwszych Piastów — pokazuje jak konsekwentną drogą badawczą kroczył przez całe życie. Nie od
razu dane było Mu rozpocząć pracę naukową. Pierwsze 10 lat po ukończeniu studiów pracował
w Archiwum Głównym Akt Dawnych (AGAD). Wspominał ten okres wielokrotnie podkreślając, że dzięki tej pracy mógł nie tylko poznać zasób tego Archiwum, ale przede wszystkim dobrze
przygotować się do przyszłej pracy naukowej, która zawsze opierała się na rzetelnej kwerendzie
źródłowej. W tym czasie zajmował się opracowywaniem zasobu sfragistycznego, a jednym z wyników owej pracy było powstanie pracowni sfragistycznej w AGAD. W tym okresie, wówczas
jeszcze magister Stefan K. Kuczyński, brał udział w pracach Komitetu Sfragistycznego przy Międzynarodowej Radzie Archiwalnej. Wynikiem tych prac jest opracowanie terminologii sfragistyki
polskiej w Międzynarodowym słowniku sfragistyki (Rzym 1991).
W 1968 r. Stefan K. Kuczyński został pracownikiem Instytutu Historii PAN, z którym był
związany do ostatnich dni. W IH PAN znowu pracował u boku prof. Aleksandra Gieysztora w Pracowni Edytorskiej Źródeł Średniowiecznych. Po reorganizacji IH PAN, pracował pod
kierunkiem prof. Ryszarda Kiersnowskiego w Pracowni Nauk Pomocniczych. W 1997 r. został
kierownikiem Pracowni Nauk Pomocniczych Historii, funkcję tę pełnił do 2008 r. Nie były to
jedyne obowiązki w Instytucie, w latach 1991–1994 był zastępcą dyrektora Instytutu ds. naukowych i ogólnych, przez wiele lat był członkiem Rady Naukowej Instytutu. Profesor w latach
1999–2002 był jej Przewodniczącym.
Wynikiem prac naukowych prowadzonych w AGAD, a następnie w IH PAN było przygotowanie i obrona pracy doktorskiej „Pieczęcie książąt mazowieckich” (1972) w Instytucie Historycznym UW, której promotorem był prof. Aleksander Gieysztor. Rozprawa została opublikowana w 1978 r. i ciągle zachowuje aktualność. Nie była to jednak pierwsza książka z cyklu wielu
publikacji poświęconych naukom pomocniczym. W 1963 r. wraz z S. Russockim, J. Willaume
opublikował książkę pt. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, pod red. B. Leśnodorskiego (wyd. I, ss. 260, il.). Książkę tę wielokrotnie wznawiano. W 1977 r. ukazało się wszechstronne omówienie Herbu Warszawy. Przez kolejne lata Profesor zbierał i poszerzał kwerendę po-
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święconą Syrenie warszawskiej, a przed kilkoma laty rozpoczął składanie w Wydawnictwie DiG
materiałów do nowej książki o herbie Stolicy, niestety choroba nie pozwoliła ukończyć tej pracy.
Od 1959 r. publikował, z roku na rok coraz więcej, a tematyka była zawsze głęboko przemyślana, jednocześnie w jego dorobku znalazło się wiele recenzji i zapisek, świadczących o szerokich
horyzontach i licznych lekturach. Od 1961 r. obok dotychczasowych tekstów z zakresu sfragistyki Profesor publikował teksty na temat barw narodowych. W 1966 r. w „Stolicy” opublikował pierwszy artykuł z zakresu heraldyki o herbie miasta Warszawy. O konsekwencji badawczej
świadczyć może, obok wspomnianych już badań nad herbem Warszawy, przykład zajęcia się na
kilku stronach postacią Kazimierza Stronczyńskiego, którego biogram ostatecznie opublikował
w Polskim słowniku biograficznym (2006). Biografistyka była ważnym polem zainteresowań badawczych Profesora. Kolejnym było Mazowsze, badane zarówno w sposób tradycyjny, jak też
poprzez publikację cyklu książek poświęconych herbom ważnych miast mazowieckich — Płocka,
Sierpca, Pułtuska, ale także innych rejonów Polski — Łęczycy, Kutna. Równolegle z badaniami
nad heraldyką miast Profesor pracował nad heraldyką ziemską. W 1990 r. ukazał się Jego artykuł
w „Biuletynie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” pt. Herby ziemskie Rzeczypospolitej. Geneza,
treści, funkcje. Był to pierwszy z cyklu tekstów publikowanych zarówno w Polsce, jak też za granicą omawiających funkcjonowanie herbów ziemskich w dawnej Rzeczypospolitej, ale z uwzględnieniem wagi tego zjawiska również dla funkcjonowania społeczeństwa w nowej już niepodległej
Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 r. Na podstawie kolejnej klasycznej już pracy Polskie herby
ziemskie. Geneza, treści, funkcje, wydanej w Warszawie w 1993 r. Stefan K. Kuczyński uzyskał
w Instytucie Historii PAN stopień doktora habilitowanego. W cztery lata później otrzymał z rąk
Prezydenta tytuł profesora (16 XII 1997).
Przez te lata pozostawał wierny swojej ukochanej heraldyce. W 1973 r. ogłosił artykuł zawierający główne tezy dotyczące konieczności badań nad heraldyką, wytyczając jednocześnie najważniejsze obszary badawcze (Niektóre zagadnienia symboliki heraldycznej na tle funkcjonowania herbu
jako znaku, [w:] Problemy nauk pomocniczych historii. Materiały na drugą konferencję poświęconą
naukom pomocniczym historii, Katowice–Wisła 26–29 V 1973, Katowice 1973, s. 29–43).
W 2002 r. opublikowana została księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi pt. Heraldyka
i okolice. W książce zamieszczona został bibliografia prac Profesora do 2002 r., w niniejszym tomie podano wykaz prac z zakresu heraldyki, które ukazały się po tym czasie.
Od najmłodszych lat był Profesor społecznikiem, członkiem wielu towarzystw naukowych.
W Polskim Towarzystwie Historycznym współtworzył Sekcję Genealogii i Heraldyki, której
kierownikiem został prof. Janusz Bieniak. W 1983 r. było to dla nas namiastką stowarzyszenia
zajmującego się herladyką i genealogią. Wówczas nie można było marzyć o reaktywowaniu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Były to także pierwsze lata nieformalnej współpracy przyszłych członków Komitetu Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Spotkanie,
które odbyło się w warszawskim mieszkaniu szwedzkiego dyplomaty Jana Amberga w obecności
doc. Adama Heymowskiego, heraldyka, bibliotekarza Bernadottów, członka Międzynarodowej
Akademii Heraldyki miało na celu ustalenie prac, które miały doprowadzić do powołania Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. W spotkaniu wzięli udział także Leszek Pudłowski (pierwszy Sekretarz Generalny Towarzystwa po jego rejestracji) i Przemysław Mrozowski (obecny wiceprezes Towarzystwa), a także piszący te słowa.
Dzięki wspólnej pracy zwołano zebranie założycielskie (15 VI 1987) i po trudnych rozmowach
z urzędnikami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie wówczas w Polsce społecznego ruchu naukowego, doprowadzono do zatwierdzenia Polskiego Towarzystwa Heraldycznego przez władze
państwowe (4 V 1988). Na Walnym Zgromadzeniu w dn. 15 VI 1988 r. Profesor został wybrany
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Prezesem PTHer., przez kolejne 21 lat był jego bezdyskusyjnym Prezesem, prowadził i wytyczał
kierunki działania Towarzystwa, organizacji zrzeszającej przeszło 350 członków, spośród których
wielu stało się znakomitymi badaczami heraldyki. Pod kierownictwem Profesora Kuczyńskiego
Polskie Towarzystwo Heraldyczne utworzyło trzy oddziały w Lublinie, Toruniu i Krakowie. Działania Profesora, jego szerokie kontakty międzynarodowe — zarówno jako członka Międzynarodowej Akademii Heraldyki, ale także udział w wielu Kongresach i Kolokwiach Heraldycznych,
jakie od lat odbywają się na Świecie pozwoliły aby Polskie Towarzystwo Heraldyczne stało się
organizatorem IX Kolokwium Międzynarodowej Akademii Heraldyki (Kraków, 4–8 IX 1995 r.).
Tematem wiodącym Kolokwium był orzeł i lew w heraldyce europejskiej, zorganizowane zostały wówczas dwie wystawy, z materiałów wygłoszonych podczas kolokwium nasze Towarzystwo
opublikowało tom, który jest jedną z wizytówek Towarzystwa, jego redaktorem naukowym był
Profesor Stefan K. Kuczyński.
750 rocznica koronacji króla Przemysła II i jednoczesnej „koronacji” Orła Białego (1995),
jaki pojawił się na pieczęci majestatycznej władcy, była dla Towarzystwa i Profesora okazją do
zorganizowania wspólnie z Zamkiem Królewskim w Warszawie wystawy poświęconej Orłu Białemu, herbowi Państwa. Prace Profesora zostały docenione przez Sejm i Kancelarię Prezydenta.
Profesor udzielał konsultacji w zakresie znaków państowych, brał udział przy zmianach symboli
używanych w polskiej armii. Był także przez wiele lat przewodniczącym Komisji Heraldycznej
przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (od 2000 r.). Komisja ta ma na celu
czuwanie nad poprawnością powstających symboli samorządowych w Polsce. O pracach Komisji i kierowaniu nią przez Profesora pisze w tym tomie obecny jej przewodniczący ks. dr Paweł
Dudziński. Trzeba pamiętać, że od początku działalności Komisji zawsze pracowali w niej członkowie naszego Towarzystwa. Towarzystwo ma możliwość proponowania części składu członków
Komisji.
Gdy w 1995 r. zmarł doc. Adam Heymowski, nasze Towarzystwo — na wniosek Profesora
— ustanowiło Nagrodę imienia Adama Heymowskiego. Jest ona przyznawana corocznie i stała
się już ważnym i cenionym wyróżnieniem w środowisku naukowym. Przez lata Profesor pełnił
funkcje Przewodniczącego Jury.
Wśród działalności naukowej Profesora ważnym czynnikiem była praca redaktorska. Przez kilkadziesiąt lat zasiadał w redakcji „Przeglądu Historycznego”, od 2000 r. był redaktorem „Studiów
Źródłoznawczych” oraz dwukrotnie „Archeionu” (w latach 1977–1978 i 1996–2001). Wielkim
uznaniem w środowisku naukowym cieszy się seria Społeczeństwo Polski średniowiecznej (tomy I
do XI), która od 1981 do 2007 roku była redagowana przez Profesora. Na jej łamach ukazało
się wiele prac poświęconych heraldyce, genealogii, weksylologii, a do ich powstania wielokrotnie
przyczyniał się nasz zmarły Prezes.
Profesor był także redaktorem ośmiu tomów „Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” nowej serii, obecny tom jest poświęcony pamięci naszego wieloletniego Prezesa. Bez jego
udziału pismo to nie uzyskałoby wysokiej rangi naukowej, potwierdzonej przez Ministerstwo
Nauki. Mam nadzieję, że kolejne tomy będą stały na tak samo wysokim poziomie naukowym,
jak te, które redagował Profesor Stefan K. Kuczyński, z którym miałem szczęście współpracować
od 1983 r.
Będzie nam brakowało Profesora.
Sławomir Górzyński
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Bibliografia prac
profesora Stefana K. Kuczyńskiego
z zakresu heraldyki i nauk pokrewnych
(2002–2008)1

Uzupełnienie
1.

Międzynarodowe kolokwium heraldyczne na temat klejnotu. (La Petite Pierre 9–13 X
1989), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, 1990, nr 2, s. 26–27.

2.

VII Międzynarodowe Kolokwium Heraldyczne (Caceres 30 IX–4 X 1991), „Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, 1991, nr 6, s. 20–21.

3.

Orzeł Biały. Herb Państwa Polskiego, Warszawa [1995], (tekst pol.–ang, oprac. hist.
i teka ilustracji), ss. 19, nlb. 1, tabl. 24.

4.

Wystawa i sesja naukowa „Orzeł Biały — 700 lat herbu państwa polskiego”, „Wiadomości Numizmatyczne”, 39, 1995 [druk: 1996], z. 3/4, s. 197–199.

5.

[Komunikat wspólnie z S. Górzyńskim:] Polskie Towarzystwo HeraldyczneNagroda
im. Adama Heymowskiego, „Przeglad Historyczny”, 90, 1999, z. 4, s. 586.
2002

6.

Panégyriques armoriaux dans la Pologne des XVIIe–XVIIIe siécles, [w:] Heraldik —
Bildene Kunst — Literatur. Actes du XI Colloque International d’Héraldique. St. Pölten
20–24 septembre 1999, Wien 2002, ss. 151–158.

7.

Red.: Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918–1939). Materiały sesji naukowej, Włocławek 24–25 października 2001 roku, Włocławek 2002, ss. 321, nlb. 5, il.,
sum.

Bibliografia prac profesora Stefana K. Kuczyńskiego z zakresu heraldyki i nauk pokrewnych jest uzupełnieniem
bibliografii wydanej w księdze pamiątkowej Heraldyka i okolice (Warszawa 2002) poświeconej Profesorowi, obejmującej okres do 2002 r. Pełna bibliografia prac Profesora, wydanych po 2000 r. ukaże się w najbliższym tomie rocznika
„Studia Źródłoznawcze. Commentationes”, t. 48.

1
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2003
8.

Godło Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego. Ars et educatio, red. nauk. J. Miziołek, Warszawa 2003, s. 131–142.

9.

Herby — klejnoty rycerstwa polskiego, [w:] „Polegaj jak na Zawiszy” — mit i rzeczywistość. Etos rycerski w kulturze polskiej [Katalog wystawy w Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie, lipiec 2002–marzec 2003], red. J. Macyszyn et al., Warszawa 2003,
s. 61–66.

10. [Red. i autor pięciu rozdziałów:] Księga królów i książąt polskich, red. S. K. Kuczyński,
Warszawa 2003, ss. 208, il.
11. Red. czasopisma: „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, T. 6(17): 2003.
2004
12. Przedmowa, [w:] Dokumenty strony polsko–litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku,
wyd. P. Nowak, P. Pokora, Poznań 2004, Wydawn. Poznańskie, s. V.
13. Red. i Wstęp: Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, T. 10, Warszawa
2004, Wydawn. DiG, ss. 306. Wstęp pt.: Tom X „Materiałów” — ostatni, s. 5–7.
14. Znaki Polski i Polaków, [w:] Znaki państwa polskiego. Herb, barwy, hymn. Katalog wystawy Muzeum Niepodległości, Warszawa 2004, Muzeum Niepodległości (ss. 135),
s. 5–23.
15. In memoriam: Edward Borowski (1909–1987), [w:] Materiały do biografii, genealogii
i heraldyki polskiej, T. 10, Warszawa 2004, Wydawn. DiG (ss. 306), s. 289–290.
16. In memoriam: Maria Danilewicz–Zielińska (1907–2003), [w:] Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, T. 10, Warszawa 2004, Wydawn. DiG (ss. 306),
s. 301–303.
17. In memoriam: Krzysztof Górski (1918–1993), [w:] Materiały do biografii, genealogii
i heraldyki polskiej, T. 10, Warszawa 2004, Wydawn. DiG (ss. 306), s. 293–295.
18. In memoriam: Adam Heymowski (1926–1995), [w:] Materiały do biografii, genealogii
i heraldyki polskiej, T. 10, Warszawa 2004, Wydawn. DiG (ss. 306), s. 296–300.
19. [Komunikat wspólnie z S. Górzyńskim:] Komunikat o przyznaniu Nagrody im. Adama
Heymowskiego, „Przegląd Historyczny”, 95, 2004, z. 3, s. 435.
2005
20. Arcybiskup Bruno Bernard Heim — heraldyk Kościoła, [w:] Polska heraldyka kościelna.
Stan i perspektywy badań, pod red. K. Skupieńskiego i ks. A. Weissa, Warszawa 2005,
Wydawn. DiG (ss. 202), s. 223–227.
21. Orzeł Biały — znak państwa polskiego do czasów Augusta II, [w:] Za Ojczyznę i Naród.
300 lat Orderu Orła Białego. Katalog wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie, War-
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szawa 2005, ARX REGIA. Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie
(ss. 512), s. 16–18.
22. Syrena — herb Warszawy, „Nasza Rota. Kwartalnik dla środowisk polskich i polonijnych w świecie”, 2005, nr 1/2, s. 16–18, il.
23. Tarcza i miecz Syreny. Z dziejów herbu Warszawy w latach II wojny światowej, [w:]
Heraldyka polska w latach II wojny światowej (1939–1945). Materiały sesji naukowej.
Włocławek, 14–15 października 2004, pod. red. S. K. Kuczyńskiego, Włocławek 2004
[2005], Lega. Oficyna Wydawn. Włocławskiego Tow. Naukowego (ss. 406, nlb. 1),
s. 199–211. Włocławskie Tow. Naukowe. Polskie Tow. Heraldyczne.
24. Znaki walki i zwycięstwa. Polska symbolika państwowa i patriotyczna w latach II wojny
światowej, [w:] Heraldyka polska w latach II wojny światowej (1939–1945)..., s. 17–23.
25. Red. i Wstęp: Heraldyka polska w latach II wojny światowej (1939–1945). Materiały
sesji naukowej. Włocławek, 14–15 października 2004, Włocławek 2004 [2005], Lega.
Oficyna Wydawn. Włocławskiego Tow. Naukowego, ss. 406, nlb. 1. Włocławskie
Tow. Naukowe. Polskie Tow. Heraldyczne. Wstęp, s. 9–10.
2006
26. Barwy biało–czerwone. The white and the red, „Kwartalnik Polonicum”, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, Uniwersytet Warszawski, 2006,
nr 2: sierpień, s. 15–21.
27. Hymn Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Polonicum”, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej
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nad Zabytkami Przeszłości: 1906–2006, pod red. M. Sołtysiaka, Warszawa 2006, Tow.
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Rzekomi Piastowie mazowieccy

M

azowiecka linia Piastów doczekała się ostatnio swojej monografii, która, choć była znana
badaczom od 10 lat, to w druku pojawiła się dopiero w połowie 2008 r.1 Ponad 100 lat
temu ukazała się natomiast monumentalna praca O. Balzera „Genealogia Piastów”, która zawiera
również dokładne omówienie rozrodzenia linii Piastów mazowieckich2. Praca ta, chociaż oparta
głównie na źródłach drukowanych, to jednak zaskakuje poziomem logicznej budowy i weryfikacji hipotez. Pozostaje też do dziś niezastąpionym kompendium wiedzy o dynastii piastowskiej.
W późniejszych latach opublikowano jedynie kilka przyczynków dotyczących mazowieckich Piastów, które, poza drobnymi korektami, nie wniosły istotnych zmian do ustaleń O. Balzera; prace
te zostały ostatnio zestawione i częściowo omówione przez Jana Tęgowskiego we wstępie do drugiego wydania Genealogii Piastów O. Balzera3.
W pracy O. Balzera znajdujemy wyodrębniony rozdział zatytułowany Wykaz Piastów rzekomych4, w którym znalazło się kilka szczegółowo i krytycznie omówionych postaci. Dwójkę rzekomych Piastów mazowieckich wskazał również K. Jasiński5. Ostatnio, w publikacji dotyczącej
nadawania tytułów arystokratycznych w Galicji możemy znaleźć kolejny przykład rzekomego
Piasta: występujący o tytuł Konstanty Moszczeński h. Nałęcz, wywiódł się od niejakiego Prokopa, który otrzymał w 1465 r. tytuł hrabiowski(!) od mazowieckiego księcia Dobiesława. Istnienie
nieznanego dokumentom i wiarygodnym zapisom źródłowym księcia Dobiesława jest wykluczone i nie wymaga tu omówienia6. Równie nieprawdopodobne jest wykazywane w podobnych
okolicznościach rzekome pokrewieństwo Jabłonowskich z Piastami mazowieckimi7. Powyższe zeK. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, Poznań–Wrocław 1998.
O. Balzer, Genealogia Piastów, wyd. 2, Kraków 2005, s. 727–938.
3
J. Tęgowski, Genealogia Piastów w historiografii, [Wstęp do:] O. Balzer, op. cit., s. 5–28.
4
O. Balzer, op. cit., s. 983–989.
5
K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 48–50.
6
S. Górzyński, Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno–genealogiczne, Warszawa 2009, s. 267. W 1465 r.
rządy na Mazowszu książęcym w imieniu młodszych braci sprawował wspólnie z matka Barbarą Konrad III Rudy,
a dokumenty wieczyste były wystawiane na imiona czterech książąt. Imię Dobiesław mogło powstać z błędnego odczytu imienia Bolesław, a więc zapewne nawiązywało do ojca Konrada, Bolesława IV (zmarłego w 1454 r.) albo jego
brata Bolesława V (zmarłego w 1488 r.), zakładając, oczywiście, że taki dokument w ogóle istniał.
7
S. Górzyński, op. cit., s. 166.
1
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stawienie najlepiej uzasadnia potrzebę poszukiwania, zestawienia i dokładnego omówienia rzekomych Piastów mazowieckich zwłaszcza,, że żyją oni wciąż w literaturze heraldyczno–genealogicznej, a nawet zdarza się, że wciąż powstają, choćby z powodu pomyłki w nazwisku. Jest to ważne
również i dlatego, że w ostatnich latach rozwijają się badania nad polskimi potomkami dynastii
panujących w Europie, w tym Piastów8.

1. Rościszewscy
W literaturze genealogicznej aż dwukrotnie przypisano Rościszewskim związki z Piastównami. I tak, Wojciech Okolski w swoim XVII–wiecznym herbarzu podał dość zaskakującą wiadomość, że Ziemak z Rościszewa h. Junosza, był żonaty z księżniczką mazowiecką Barbarą:
„Deducunt familae claritatemet inde quod Terentius alias Ziemacus sororum Alexandrii Ducis
Masouiae Barbaram coniugem habuerit, ex qua susceperat Paulum ante ducentos quinquaginta
annos”9. Informację tę bez komentarza powtórzył XVIII–wieczny heraldyk, Kacper Niesiecki:
„Okolski o tym domu pisze, że Terencyusz albo Ziemak Rościszewski, miał za sobą siostrę Alexandra książęcia Mazowieckiego”10. Adam Amilkar Kosiński w swym mało wiarygodnym wydawnictwie z końca XIX w. podał natomiast, że protoplasta Rościszewskich, Ziemak (prapradziad
wymienionego wyżej), był żonaty z Ofką, córką Siemowita I, księcia mazowieckiego i Perejasławy
księżniczki halickiej11. Już O. Balzer odniósł się do informacji Okolskiego, o związku Ziemaka
(u O. Balzera: Ziemko12) i Barbary wspominając tylko mimochodem o powtarzaniu jej przez
inne herbarze13. Zauważył, że żadne źródła nie potwierdzają tego związku. Jednak głównym argumentem przeciwko jego zaistnieniu był dla O. Balzera fakt, że Ziemak z Rościszewa wystąpił
w dokumencie Katarzyny, córki Siemowia IV, z 1462 r., i nie został tam określony jako powinowaty książęcy, ani nie znalazł się wśród świadków na „wybitniejszym miejscu”. Ślub po tej
dacie uznał O. Balzer za niemożliwy, bowiem dzieci Siemowita IV rodziły się na przełomie XIV
i XV w. Wskazał też na fakt, że Długosz nie zna córki Siemowita o takim imieniu ani też żadnej innej córki za Rościszewskim14. K. Jasiński w ogóle nie podjął tego zagadnienia, uważając
widocznie argumentację O. Balzera za wystarczającą15. Trzeba jednak przyznać, że w wydanej
ostatnio monografii Rościszewskich częściowo osłabiono argumenty O. Balzera, twierdząc, że na
Autorzy pragną złożyć gorące podziękowania dr. Kazimierzowi Pacuskiemu za cenne uwagi, pomocne przy pisaniu
tego artykułu.
9
W. Okolski, Orbis polonus, t. I, Kraków 1641, s. 369.
10
K. Niesiecki, Korona Polska, t. III, Lwów 1740, s. 880; [K. Niesiecki], Herbarz polski ks. Kaspra Niesieckiego, wyd.
J. N. Bobrowicz, t. VIII, Lipsk 1841, s. 140.
11
A. A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, t. V, Warszawa 1885, s. 402–403.
12
Kodeks Dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1863, nr 209, s. 230: „Zemak
de Rosczyschewo”
13
O. Balzer, op. cit., s. 972.
14
Długosz był dobrze poinformowany o „nierównych” związkach ówczesnych Piastów mazowieckich. To właśnie
on podał informację o żonie Kazimierza II ks.. bełskiego, Małgorzacie, córce Wincentego z Szamotuł kasztelana międzyrzeckiego; Joannis Dlugossii annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Lib.12, 1462–1480, wyd. K. Baczkowski
i D. Turkowska, pod. red. J. Wyrozumskiego, Warszawa 2005, s. 99, 118. Długosz zna i inne tego typu związki
Piastów mazowieckich: Bolesław V ks. warszawski z Anną Uhnowską, córką Zygmunta wojewody bełskiego, wie
również o dwóch pierwszych żonach Konrada III Rudego ks. czerskiego i warszawskiego, czyli Magdalenie Stawrotównie i nieznanej z imienia córce jakiegoś Aleksego; Joannis Dlugossii..., s. 421. Czemu w takim razie nieznana mu
była parantela z Rościszewskimi? Najprostsza jest odpowiedź, że jej, po prostu, nie było.
15
K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 87–91 oraz tabl. III na s. 246–247.
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dokumencie z 1462 r. Ziemak jest jednak trzeci z kolei, po biskupie płockim i marszałku księstwa
mazowieckiego oraz wskazując na fakt znacznego powiększenia przez niego majątku. Z drugiej
jednak strony wskazano także na fakt, że ślub dziedzica Rościszewa z córką piastowskiego władcy
w końcu XIV lub początku XV w. powinien pozostawić jakiś ślad w dokumentach, zostawiając
jednak otwartą sprawę małżeństwa z córką czy wnuczką Konrada Mazowieckiego16.

ł

ł
ł
ł
ł

Tablica 1. Siemowit I i jego potomstwo17

ł

ż

ł
ł

ł

ł

ż

Tablica 2. Córki Siemowit IV18

Zauważmy, że ważnym argumentem przeciwko ożenkowi Rościszewskiego z Piastówną mazowiecką jest fakt, że nie wspomina o tym Bartosz Paprocki, piszący przecież kilkadziesiąt lat przed
Okolskim; heraldyk ten wskazuje tylko na dużą, jak na mazowiecko–dobrzyńskie stosunki ilość
dóbr, będących w posiadaniu rodziny w końcu XVI w., wnioskując o zamożności ich przodków:
„Jest w gromadzie wszystka majętność przez kilka mil gruntów, sąsiada między nimi nie masz,
zkąd to znać, że to możny przodek ich przedtem bywał i w tym wielu potomstwo jego znaczne
majętności mają”19. A przecież Paprocki pochodził z Paprockiej Woli, a więc osady położonej
w sąsiedniej ziemi dobrzyńskiej czyli w pobliżu Sierpca i z tego samego powiatu (sierpeckiego),
co Rościszewcy, powinien więc coś wiedzieć o ich wyjątkowym pochodzeniu i o tym wspomnieć,
J. Łempicki, Rościszewscy. Dzieje rodziny, oprac. J. E. Rościszewski, Warszawa 2000, s. 65–67. W skróconej wersji
ta dyskusja o małżeństwie piastowskim Rościszewskich została kilka lat później opublikowana w: J. Łempicki, Herbarz szlachty powiatu sierpeckiego (Herbarz mazowiecki, t. IV), Sierpc 2008, s. 337.
17
K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, tabl. I na s. 242–243.
18
Ibidem, tabl. III na s. 246–247.
19
B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 324.
16
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choćby po to by uzasadnić bogactwo rodziny. Można więc wnioskować, że w rodzinie Rościszewskich nie było w końcu XVI w. tradycji o pochodzeniu od Piastów, co oznacza, że Okolski
musiał wyczytać tę informację w jakimś nieznanym nam źródle lub wydedukować, na przykład
z niepoprawnie odczytanych dokumentów.
Genealogia Rościszewskich z tego okresu, została ustalona na podstawie badań Kazimierza
Pacuskiego20 i uzupełniona informacjami zawartymi w monografii rodziny poczynionymi przez
Janusza Bieniaka21. Ziemak z Rościszewa (pow. sierpecki) był synem kasztelana gostynińskiego
Adama z Życka (z. gostynińska) i jego pierwszej, nieznanej z imienia żony, może dziedziczki
Malic (pow. grabowiecki, woj. bełskie). Adam z Życka urodził się około 1377 r. bowiem
w 1397 r. wystąpił w otoczeniu Siemowita IV, będąc prawdopodobnie dworzaninem książęcym. Zapewne rychło opuścił dwór i założył rodzinę, na co może wskazywać fakt, że przed
1440 r. posiadał dorosłych synów z pierwszego małżeństwa, którzy żenili się przed tym rokiem. W latach 1432–1450 Adam z Życka był kasztelanem gostynińskim. Po raz ostatni
został on odnotowany 4 VII 1450 r., a kolejnym kasztelanem był Jan z Kutna, znany od 16 V
1452 r. Zmarł więc Adam około 1451 r.22
Ziemak po raz pierwszy wystąpił w źródłach w 1439 r. pisząc się już z Rościszewa. Można przypuszczać, że był już wówczas osobą ustatkowaną, to znaczy był żonaty. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można chyba przyjąć, że od około 1440 r. rodziło się potomstwo Ziemaka. W dniu 27 I
1440 r. został przeprowadzony przez grupę rozjemców podział obszernych dóbr Junoszów z Życka
w ziemi gostynińskiej i płockiej23. Ziemakowi przypadły dobra w ziemi płockiej. W 1444 r. kupił
7 włók w Dębsku za 105 kóp groszy pospolitych24. Pojawił się następnie bez urzędu w otoczeniu Władysława I. Możliwe, że Ziemak był długoletnim dworzaninem książęcym. 7 VII 1453 r. pojawił
się w Płocku, ponownie bez urzędu. Być może był wówczas członkiem rady książęcej. W latach
1459–1462 sprawował funkcję cześnika płockiego, wkrótce zmarł25.
Na jego dobra składały się: Skrwilno, Szczawno, Ruda, Pietrzyk, Mościska, Czarna i Zembrzyca w ziemi dobrzyńskiej i płockiej. Ziemak pozostawił trzech synów: Mikołaja (zm. po 1493)
plebana w Rościszewie i Miszewie, Stanisława (zm. po 1496), piszącego się z Zamościa w pow.
sierpeckim, który był dworzaninem księcia Janusza II oraz Pawła–Ziemaka (zm. 1499/1509),
sędziego ziemskiego płockiego. Możliwe, że ich bratem był „Johannes Szemak de Rosczyszewo”26,
który w 1460 zapisał się na Uniwersytet krakowski, i którego dalszych losów nie znamy27.
K. Pacuski, Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV i XV wieku. Studium z dziejów osadnictwa i elity
władzy na Mazowszu średniowiecznym, Warszawa 2009, s. 151–152.
21
Zob. również Słownik historyczno–geograficzny województwa płockiego w średniowieczu (dalej: SHGPł) oprac.
A. Borkiewicz–Celińska, z. 3, Warszawa 1998, s. 259–260.
22
K. Pacuski, Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej..., s. 140, 152, 413, 511.
23
Ibidem, s. 152. Archiwum Główne Akta Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Metryka Koronna. Księgi wpisów
(dalej: MK) 336, k. 88v–90v, SHGPł, s. 259.
24
MK 336, k. 53v, SHGPł, s. 259.
25
K. Pacuski, Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej..., s. 152–153, przyp. 1056, stwierdził, że wydawca
dokumentów małopolskich nietrafnie uznał Ziemaka za łowczego płockiego z lat 1439–1450 i następnie cześnika
płockiego do 1471 r.; Zbiór Dokumentów Małopolskich, Cz. 3, Dokumenty z lat 1442–1450, wyd. S. Kuraś, Wrocław 1969, nr 599, przyp 8. Za Zbiorem informacje te powtarzają Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t. I,
1065–1495, wyd. S. M. Szacherska, Warszawa 1975, nr 159, przyp 8; SHGPł, s. 259.
26
Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508, t. I, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, Kraków
2004, s. 284, nr 60e/012.
27
Ze względów chronologicznych należy uznać, że należał do tego pokolenia, bowiem średni wiek ówczesnych scholarów wahał się między piętnastym a dwudziestym rokiem życia, czyli ów Jan mógł się urodzić około 1440–1445 r.
20
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O ile więc względy chronologiczne dopuszczają teoretycznie możliwość zaistnienia opisywanego związku (chociaż większość córek Siemowita IV wyszła za mąż znacznie przed 1439 r., to
najmłodsza Katarzyna jednak dopiero na przełomie 1440 i 1441 r.) to względy społeczne zdają
się temu jednoznacznie przeczyć. Wprawdzie Ziemak uzyskał wysoki urząd cześnika płockiego,
jednak stało się to dość późno, bo w ostatnich latach jego życia. Osiągnął jednak pozycję niższą
niż jego ojciec długoletni kasztelan gostyniński, co przy rzekomej paranteli z Piastami wydaje
się osiągnięciem mizernym. Zauważmy też, że córki Siemowita IV łączyły się z książętami, a nie
rycerstwem (zob. Tablicę nr 2). Można oczywiście snuć domysły, że żoną Ziemaka była nieprawa córka Siemowita IV. Miał on bowiem pozamałżeńskiego syna Mikłusza, legitymowanego
w 1417 r.28 Jednak źródła na ten temat milczą, a więc należy domysł ten odrzucić. Podobnie
zresztą ma się rzecz z córką Siemowita I. Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, że K. Jasiński nie
zna Ofki córki Siemowita I i Barbary córki Siemowita IV, nie zna również takich małżeństw29.
Oczywiście nie możemy wykluczyć, że nie zachowały się informacje o takim mezaliansie jednak
w świetle powyższych rozważań wydaje się on nieprawdopodobny. O wiele bardziej prawdopodobny mógł być ożenek książęcego dworzanina z dwórką księżnej, czemu niewątpliwie sprzyjały
osobiste kontakty w otoczeniu książąt i książęcej rodziny.
x Ofka c. Siemowita I

ł

ł

ł

x Barbara c. Siemowita IV
ż
ł

ł

ł

ł

Tablica 3. Przodkowie i pierwsze pokolenia Rościszewskich h. Junosza, schemat uproszczony
(kursywą, z boku zaznaczono opisane wyżej rzekome koligacje Rościszewskich z Piastami mazowieckimi)

28
29

K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 105.
Ibidem, s. 24–25, 111–117, 121–125, 136–148 oraz tabl. I na s. 242–243 i tabl. III na s. 246–247
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Być może powodem, dla którego łączono mazowieckich Junoszów — Rościszowskich z Piastami było brzmienie ich imienia rodowego — Ziemak, mogące sprawiać wrażenie podobnego
do Siemowit/Ziemowit, często używanego przez Piastów mazowieckich. Tym bardziej, że jak to
pokazuje poniższy schemat genealogiczny, oba rzekome małżeństwa dotyczą córek Siemowitów.
A Siemowita IV (rzekomy ojciec, rzekomej Barbary, rzekomej żony Ziemaka z Rościszewa) źródła
nazywają Siemek lub Siemiaszek30.
Słownik staropolskich nazw osobowych jednoznacznie wskazuje, że nie ma podstaw do łączenia
imion Siemowit i Ziemak (Siemak), i że stanowią one dwie różne nazwy osobowe, imiona31. Interesująco za to jawi się spostrzeżenie Sobiesława Szybkowskiego poczynione przy okazji badań
nad rodem Cielepałów. Badacz ten zidentyfikował wśród średniowiecznych Cielepałów siedmiu
nosicieli imienia Ziemięta (od schyłku XIII w. do połowy XV w.) i jednego Ziemaka (żyjącego
w pierwszej połowie XV w.). Na tej podstawie uznał, że imię Ziemak jest skróconą formą imienia Ziemięta32. Pogląd ten osłabia jednak fakt, że przedstawiciel rodu Cielepałów noszący imię
Ziemak nie został w źródłach ani razu nazwany Ziemiętą. I odwrotnie, żadnego z Ziemiętów
źródła nie nazwały zamiennie Ziemakiem! Wobec tego sam fakt, że kilku przedstawicieli opisywanego rodu nosiło imię Ziemięta nie dowodzi jeszcze, że imię Ziemak noszone przez kolejnego
przedstawiciela rodu stanowiło skróconą formę imienia Ziemięta. Imię Ziemak mogło pojawić
się u Cielepałów np. za pośrednictwem matki nosiciela (jej pochodzenia nie sposób rozpoznać33).
Trudno również stwierdzić, skąd wzięło się ono w końcu XIII w. u Junoszów z Rościszewa.
Rzekoma księżniczka Barbara za Rościszewskim występuje u Okolskiego jako siostra ks. Aleksandra, a nie córka ks. Siemowita IV — wskazywałoby to, że Okolski odnalazł informacje o niej
na dokumencie, na którym pojawił się biskup Aleksander. Szymon Okolski (1580–1653) był
w pierwszej połowie XVII w. dominikaninem na Podolu i we Lwowie, a więc w żaden sposób nie był związany z północnym Mazowszem34. Jednak w latach 1622–1647 dominikaninem,
a w 1647 nawet przeorem dominikanów w Płocku był Tomasz Rościszewski, dobry kandydat
na informatora Okolskiego. Wydaje się, że Okolski znał Tomasza Rościszewskiego, skoro podał
następującą informację: „Rozeslaus reliquit filios nouem, ex quibus Thomas in ordine Praedicatori gradu honoratus”35. I faktycznie monografia Rościszewskich potwierdza informacje Okolskiego o dziewięciu synach Rosłana, w oparciu o północno–mazowieckie księgi sądowe36. Z tej
samej monografii dowiadujemy się, że ojciec Tomasza Rościszewskiego, Rosłan był (podobnie
jak i reszta jego rodzeństwa) przedślubnym dzieckiem Pawła–Ziemaka Rościszewskiego i Anny
Dramińskiej. Do tego oboje małżonkowie pochodzili z różnych warstw społecznych Rościszewski z średniozamożnej szlachty sprawującej urzędy, a Dramińska ze szlachty zagrodowej. Można
przypuszczać, że informacje przekazane Okolskiemu przez Tomasza Rościszewskiego mogły więc
mieć na celu zmazanie tej skazy, a nawet udostojnienie linii rodziny, z której się wywodził.
K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 87; Słownik staropolskich nazw osobowych (dalej: SSNO), pod red.
W. Taszyckiego, t. V, z. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 57, 63–64; A. Suprunik, Siemowit IV
(ok. 1352–1426) książę mazowiecki, kujawski i bełski, [w:] Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. XXXVII, Warszawa–Kraków 1996–1997, s. 76.
31
SSNO, t. V, z. 1, s. 54–57, 59.
32
S. Szybkowski, Ród Cielepałów. Studium genealogiczne, Gdańsk 1999, s. 331, 378.
33
S. Szybkowski, op. cit., s. 104–107 (tu o Ziemaku i jego matce Agnieszce Stawkowej).
34
W. Dworzaczek i R. Świętochowski, Okolski Szymon (ok. 1580–1653), dominikanin, prowincjał, teolog, historyk
i heraldyk, [w:] PSB, t. XXIII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 679–681.
35
W. Okolski, op. cit., s. 369.
36
J. Łempicki, Rościszewscy..., s. 211–213.
30
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Tablica 4. Genealogia przeora dominikanów w Płocku Tomasza Rościszewskiego37

2. Dziedzice z Leksyna
W wydanym niedawno tomie Herbarza mazowieckiego autorstwa Jerzego Łempickiego zamieszczona została następująca informacja: „W 1364 roku, za czasów Kazimierza Wielkiego, dziedzicami Nieksina byli trzej bracia, synowie Bolesława, których uznać możemy za protoplastów rodziny
Nieksińskich herbu Cholewa. Zastanawia imię ich ojca — Bolesław. Było to imię dynastyczne nie
spotykane poza rodem Piastów.”38 Herbarz ten nie doczekał się jak dotąd recenzji, lecz opinie wypowiadane na jego temat każą korzystać zeń z pewną ostrożnością. Jednym z mankamentów tej pracy
jest brak przypisów, mimo to dość łatwo ustalić że Łempicki zaczerpnął przytoczoną informację ze
Słownika historyczno–geograficznego województwa płockiego w średniowieczu. Tam w haśle dotyczącym
Leksyna podano: „[W] 1364 [roku] król Kazimierz przysądza Adamowi łowczemu dobrz. [dobrzyńskiemu] i Wojciechowi pcz. dobrz. [podczaszemu dobrzyńskiemu] dobra Tłuchowo, o które procesowali się z Janem, Wisławem i Pawłem, synami Bolesława z N[ieksyna]”39. Powyższy tekst został
oparty na regeście z Matricularum Regni Poloniae summaria, który to regest w interesującym nas
fragmencie, przyjął następującą postać: „ [...] Ioannem, Vislaum et Paulum filios Bolesii de Nexin
[...]”40. Imię Bolesz (Bolessius) wystąpiło zresztą wśród dziedziców Leksyna powtórnie w 1381 r.,
w pokoleniu wnuków Boleszy występującego w 1364 r.; w kopii tego dokumentu, pochodzącej
z końca XV w. zapisano: „ [...] Pauli, verum etiam filiastrorum ipsius, Falislai, Martini, Petri,
Bolessy, Cidri fratrum et heredum de Nexino [...]”41.

J. Łempicki, Rościszewscy..., s. 212 i następne.
J. Łempicki, Herbarz mazowiecki, t. II, Powiat płocki, Poznań 1997, s. 316.
39
SHGPł, z. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 163. Co do nazwy miejscowości, to należy
podkreślić, że występowała oboczność Leksyn — Nieksyn. Wieś ta leży w powiecie płockim, 3 km na północ od
Bodzanowa.
40
Matricularum Regni Poloniae summaria, t. IV, cz. 3, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1915, s. 356, nr 222.
41
Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza, cz. III, Dokumenty z lat 1356–1381, wyd. I. Sułkowska–Kuraś i S. Kuraś,
Warszawa 2000, s. 290–291, nr 272. Wydawcy tego dokumentu określili go w indeksie jako „Bolessius” z Leksyna;
ibidem, s. 329.
37
38
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W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć, że Słownik historyczno–geograficzny ziemi wyszogrodzkiej w średniowieczu notuje w haśle Kobylniki (osada ta leży 9 km na północ od Wyszogrodu) pod rokiem 1394 „Bolesław! z K[obylnik]”42. Źródło, na którym się tutaj oparto, kopiariusz klasztoru kanoników regularnych z Czerwińska, powstałe w tym fragmencie w samym
końcu XV w., faktycznie notuje imię Bolesław43. Pod rokiem 1431 ten sam Słownik podaje:
„Maciej i Jan z Jeżewa z bratankami Andrzejem, Bolestą, Mik[ołajem] i Janem z Jeżewa darowali
K[obylniki] Janowi z Kuchar chor[ążemu] ciech[anowskiemu]”, co znowu wskazuje najpewniej
na mieszanie imienia Bolesław z imieniem Bolesta44. Natomiast Słownik historyczno–geograficzny województwa płockiego pod hasłem Grochowarsk podaje następującą informację: „[W] 1413
[roku] Bartłomiej i Stan[isław] Gestarowic z G[rochowarska] poręczają Dobiesławowi sędziemu
płoc[kiemu] zapłacić wspólnie 8 kóp gr[oszy] posp[olitych] za Uniesława i Bolesława z G[rochowarska]”45. W odniesieniu do dziedziców z Grochowarska Księga ziemska płońska, na którą
opracowująca powołuje się, konsekwentnie używa jednak imienia Bolesta46. Co więcej, w Wielkopolsce od 2 połowy XVI w. żyła rodzina Boleszów h. Jastrzębiec, pisząca się z tego samego Grochowarska!47 Po raz kolejny mamy więc do czynienia z błędną interpretacją imienia: choć sprawy
dotyczą Bolesty, to w hasłach występują imiona Bolesław, Bolesz i Bolesta.
Przedstawiony materiał porównawczy wskazuje więc, że wśród dziedziców z Leksyna konsekwentnie używano imienia Bolesz a nie Bolesław. Forma zapisu obu imion jest zdecydowanie różna, na co wskazuje Słownik staropolskich nazw osobowych poświęcając obu imionom oddzielne hasła, a więc traktując je jako dwie różne, niezależne od siebie nazwy osobowe — imiona48. Należy
więc stwierdzić, że brak jest podstaw by utożsamiać ze sobą te imiona. Zauważyć wreszcie należy,
że imię Bolesław występowało w średniowieczu także poza dynastią piastowską, przynajmniej od
końca XIII w. i to we wszystkich warstwach społecznych49. Wobec powyższego znika jedyna przesłanka (występowanie imienia Bolesław) mogąca świadczyć o pokrewieństwie czy powinowactwie
łączącym dziedziców z Leksyna z Piastami! U podstaw tego nieporozumienia legło niewłaściwe
zinterpretowanie źródeł, czyli utożsamienie dwóch różnych imion Bolesz–Bolesław, jak i błędny
sąd co do występowania imienia Bolesław jedynie w panującej dynastii.

Słownik historyczno–geograficzny ziemi wyszogrodzkiej w średniowieczu (dalej: SHGWy) oprac.
ac.. A. Wolff i A. Borkiewicz–Celińska, Wrocław 1971, s. 27.
43
Diversorum privilegiorum monasterii Czervinscensis ab anno 1145 ad annum 1746 copiae, Biblioteka Narodowa,
Biblioteka Ordynacji Zamojskiej, rkps 70, s. 203.
44
Metryka księstwa mazowieckiego z XV–XVI w., t. II, Księga oznaczona nr 334 z lat 1429–1433, wyd. A. Włodarski,
Warszawa 1930 (Pomniki Prawa, t. VI), s. 51, nr 264; SHGWy, s. 27.
45
SHGPł, z. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, s. 95.
46
Księga ziemska płońska 1400–1417, s. 8, nr 87, tu Bo[lesta], s. 63, nr 882, s. 64, nr 888, 893, s. 147, nr 2062,
podaje wszędzie Bolesta, co jest potwierdzone również w indeksie, s. 206 i 222, gdzie „Bolesta v. Grochowarsko”
i „Grochowarsko, Bolesta”.
47
Teki Dworzaczka, CD–ROM v.1.2.0. Materiały historyczno–genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV–
XX w., pod. red. J. Wisłockiego, Kórnik–Poznań 1997: \MONOGRAFIE\Boleszowie. Być może imiona Bolesta
i Bolesz były równoważne: skoro podobnie brzmią Bolesta (nazwa mazowieckich Jastrzębców) i Bolesz (nazwisko
rodziny herbu Jastrzębiec), to chyba nie w tym przypadku. Rzecz jest dotąd mało rozpoznana i wymaga dalszych
badań; B. Czwojdrak, Jastrzębce w ziemi krakowskiej i sandomierskiej do połowy XV wieku, Kraków 2007, s. 12–15.
48
SSNO, t. I, z. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, s. 210–213; tu: Bolesław — Boleslaw, Bolezlaw, Bolezlav,
Boleslaus, Bolezlao, Bolezlaui, Bolezlaus, Bolezlawi, Bolezlai, Bolesslaus itp.
49
J. Hertel, Imiennictwo dynastii Piastów we wczesnym średniowieczu, Warszawa–Poznań–Toruń 1980 („Roczniki
Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, R. 79, z. 2), s. 101.
42
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Dziedziców z Leksyna Kazimierz Pacuski zalicza do Cholewów50. A ich XIV–wieczną genealogię można przedstawić z pewnym prawdopodobieństwem i zastrzeżeniem, że wymaga ona jeszcze
dalszych badań51.

ł

ł

ł

ł

ł
52 53
Tłuchowscy

1381

Tablica 5. Cholewowie z Leksyna w drugiej połowie XIV w.

K. Pacuski, Uzupełnienia i sprostowania do Nowego Kodeksu dyplomatycznego Mazowsza, część III: dokumenty z lat
1356–1381, „Studia Źródłoznawcze”, t. XL, 2002, s. 197. Przekonuje też o tym J. Bieniak, Elita ziemi dobrzyńskiej
w późnym średniowieczu i jej majątki, [w:] J. Bieniak, Polskie rycerstwo średniowieczne, Kraków 2002, s. 156–157.
Jednak J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 97: „Cholewa — w polu
[...] krzyż łaciński [u Paprockiego miecz] luzem wśród dwóch [...] klamer oblężniczych odwróconych do siebie barkami.” Stąd pewien niepokój budzi opis herbu Nieksińskich zamieszczony w herbarzu (S. Uruski, A.
A. Kosiński, A. Włodarski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiejm, t. XII, Warszawa 1915, s. 89) „na tarczy litera
M, nad jej górnemi bokami dwa krzyże”. Rysunek tego herbu znalazł swe miejsce w dziele W. Wittyga, Nieznana szlachta polska i jej herby, Kraków 1908, s. 218. Jest on zgodny z zamieszczonym wyżej opisem. Należy
wykazać dużo dobrej woli, by dostrzec w herbie Nieksińskich Cholewę. Jednak ustalenia J. Bieniaka wykazują
że faktycznie mamy tu do czynienia z przedstawicielami tego właśnie rodu. Dodatkowo obecność Cholewów
w Leksynie potwierdza dokument zamieszczony w zbiorze Pokłosie heraldyczne, „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, t. 6: 1921–1923, s. 28–29, nr 22, zawierający wywód szlachectwa z 26 V 1475 r.,
w którym świadkiem z herbu Cholewa był „Vitho de Nyexino”, o czym również SHGPł, z. 2, s. 164. Mamy tu
więc chyba jednak do czynienia z nierozpoznaną dotąd odmianą tego herbu. Według Wittyga tego samego herbu
co Nieksińscy używali również Kęczewscy (s. 132) i Wiadrowscy (s. 345).
51
Co do pierwszego znanego źródłom właściciela części Leksyna czyli kanonika kapituły płockiego o imieniu Wolkmar (zmarłego między 2 II 1333 a 23 VI 1339 r.), to K. Pacuski, Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej...,
s. 210–215 szerzej opisując jego działalność zalicza go do rodu Prawdziców piszących się z Tokar. Na temat Wolkmara zob. również A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w., t. I, Prałaci,
Toruń 1991, s. 153–154.
Drzewo genealogiczne Cholewów z Leksyna sporządzono na podstawie: SHGPł, z. 2, s. 163; Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza, cz. III, s. 274, 290; A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV
i I poł. XV w., t. II, Kanonicy, Toruń 1993, s. 94–95 (tu nr 107 Marcin syn Jana z Leksyna herbu Cholewa), s. 111
(tu: Mikołaj syn Teodora z Leksyna herbu Cholewa); K. Pacuski, Osadnictwo Mazowsza płockiego między Wisłą,
Jasienicą i Mołtawą, w XII–XIV w., w świetle źródeł pisanych, [w:] Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne
w dorzeczu Słupianki, pod Płockiem, pod. red. M. Dulinicza, Kraków 1998 (Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia
i materiały, t. I), s. 161; J. Bieniak, Elita ziemi dobrzyńskiej w późnym średniowieczu i jej majątki, [w:] J. Bieniak,
Polskie rycerstwo średniowieczne. Kraków 2002, s. 156–157.
52
W. Wittyg, op. cit., s. 328. Zamieszczono tu również odrys pieczęci z herbem użytym przez przedstawiciela rodziny Tłuchowskich. Co ciekawe, jest on nieco różny od herbu Nieksińskich. Przedstawia dwa podwójne krzyże na
czymś co może przypominać odwrócony do góry zawias kotłowy, czy szczyt wzgórza — czyli wizerunek zupełnie
niepodobny do herbu Cholewa i nieco tylko zbliżony do herbu Nieksińskich.
53
Dokument z 1381 r. wskazuje, że wymienieni tam dziedzice z Leksyna byli synami Jana i Wisława. Być może, na
co może wskazywać ich kolejność w cytowanym dokumencie, synami Jana byli: Bolesz, Chwalisław, Czader, Marcin,
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3. Ławscy
W wydanym w 2004 r. artykule zatytułowanym Najznamienitsi na Mazowszu za Jagiellonów
i Wazów w XVI–XVII w. J. Dzięgielewski stwierdził: „W 1554 r. województwo i urząd vicesgerensa mazowieckiego powierzono Stanisławowi Ławskiemu, pochodzącemu »z krwie« dawnych
władców Mazowsza.”54. Żadne ze znanych nam źródeł nie wspomina jednak o pokrewieństwie
Ławskich z Piastami. Wspomniany tu Stanisław Ławski ze Strzegocina herbu Pomian (zm. 1575)
wojewoda i wicesgerens mazowiecki był synem Rafała z Ław chorążego ciechanowskiego i Zofii
Przerembskiej55. Pełny wywód przodków Stanisława Ławskiego jest trudny do przeprowadzenia,
ale o częściowy można się już pokusić, choćby w oparciu o źródła drukowane i literaturę przedmiotu. Rodzicami Stanisława Ławskiego byli więc, jak już wspomniano, chorąży ciechanowski
Rafał (zm. po 1500) i Zofia Przerembska h. Nowina (zm. po 1524), zaś rodzicami Rafała byli
kasztelan zakroczymski Paweł z Ław (zm. po 1491) i Elżbieta z Dzierzgowa h. Jastrzębiec. Paweł
z Ław był synem podkomorzego wyszogrodzkiego Jana ze Strzegocina i Grabowa (zm. po 1442),
który dziedziczył dobra po swych braciach kanclerzu księcia Janusza I, Pawle z Borzewa, oraz
oficjale czerskim Wojciechu56. Z kolei Elżbieta była córką kasztelana warszawskiego Mikołaja
Nagórki z Dzierzgowa (zm. po 1464), a wnuczką podkomorzego zakroczymskiego Pawła Nagórki57. Zofia Przerembska była zapewne córką kasztelana sieradzkiego Jana Przerembskiego (zm. ok.
1523) i Zofii Strasz h. Odrowąż, a zapewne wnuczką Jana z Przerąbu58.
Trudno więc wśród tych przodków Stanisława Ławskiego dopatrzyć się osób „podejrzanych”
o piastowskie pochodzenie, nawet to nieprawe — co najlepiej przedstawia poniższy wywód jego
przodków, zwłaszcza, że i sam autor nie przedstawił na to żadnych dowodów. Zaś dokładne
przyjrzenie się cytowanemu tekstowi pozwala wyjaśnić tezę o pochodzeniu Stanisława Ławskiego
„z krwie dawnych władców Mazowsza” jako pomyłkę autora. Dwie strony wcześniej znajduje się
bowiem następujący fragment: „W latach dwudziestych rozpoczęła się błyskawiczna kariera Jan
Łoskiego. Wynikała ona z jego powiązań rodzinnych z mazowieckimi Piastami”59. Rzeczywiście,
chociaż tylko co do ostatniego mamy taką pewność. Piotr w takim razie mógł być synem Wisława. Nie można jednak
wykluczyć, że kolejność ta nie odzwierciedlała faktycznego starszeństwa i pokrewieństwa.; Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza, cz. III, s. 290–291, nr 272; A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy..., t. II, Kanonicy, s. 94–95 (tu nr 107
Marcin, syn Jana z Leksyna herbu Cholewa).
54
J. Dzięgielewski, Najznamienitsi na Mazowszu za Jagiellonów i Wazów w XVI–XVII w., [w:] Cała historia to dzieje
ludzi...: studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80–tą rocznicę urodzin i 55–lecie pracy naukowej, pod red. C. Kukli przy współudziale P. Guzowskiego, Białystok 2004, s. 161.
55
H. Kowalska, Ławski Stanisław ze Strzegocina h. Pomian (zm. 1575), wojewoda i wicesgerens mazowiecki, [w:] PSB,
t. XVIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1973, s. 285–286.
56
Za informacje o braciach Jana bardzo dziękujemy dr. Kazimierzowi Pacuskiemu.
57
M. Wilska, Mazowieckie środowisko dworskie Janusza Starszego. Studium społeczne, Warszawa 1977 (rozprawa
doktorska w IH PAN), s. 173 (Mikołaj Nagórka s. Pawła) i s. 186 (Paweł Nagórka h. Boleścic). M. Wilska trafnie
zauważa, że Mikołaj był synem Pawła, podczas gdy Jan Piętka błędnie twierdzi, że Mikołaj był synem Nadbora;
J. Piętka, Mazowiecka elita feudalna późnego średniowiecza, Warszawa 1975, s. 61. Ten sam autor na s. 60 podaje, że
Paweł mógł być synem Wojciecha lub Mikołaja Nagórków, którym w 1345 r. nadana została wieś Lubowidz a 16 X
1350 r. ks. Bolesław II nadał ich dobrom immunitet ekonomiczny.
58
A. Boniecki, Herbarz polski, Cz. I, Wiadomości historyczno–genealogiczne o rodach szlacheckich, t. XV, Warszawa
1912, s. 238–239 (błędnie przypisuje Ławskim herb Pobóg), t. V, Warszawa 1902, s. 190–191, t. VII, Warszawa
1904, s. 15; K. Baczkowski, Przerębski (Przerembski) Jan h. Nowina (zm. ok. 1523), kasztelan sieradzki, [w:] PSB,
t. XXVIII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984–1985, s. 747; J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1828, t. III, Poznań 1889, s. 229–271 (Jan VIII Przerębski), jednak szczególnie ważne s. 229 i 230 (i na tej stronie przyp. 1).
59
J. Dzięgielewski, op. cit., s. 159, zob. też przyp. 5 na tej samej stronie.
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występujący w początkach XVI w. Hieronim Łoski, był nieprawym synem księcia mazowieckiego
Konrada III Rudego z Anny Łoskiej60. Nie znamy jednak pokrewieństwa Anny z Janem i tym
bardziej nie wiemy dlaczego Stanisław Ławski miałby być „z krwie” władców Mazowsza.
ł
ł
ą
ł
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ż
łŁ
ł

Ł

Tablica 6. Wywód przodków Stanisława Ławskiego h. Pomian

4. Żółtowscy
W XIX–wiecznym herbarzu Hipolita Stupnickiego znajdujemy następującą informację: „Żołtowski, herbu Ogończyk, pochodzi w prostej linii od książąt Mazowieckich, a od Żołtowa, wsi
przez siebie w wojew[ództwie] Płockim założonej, przyjął tę nazwę”61. Herbarz ten, nie należy do
najlepszych i najbardziej wiarygodnych, a jego wartość dobrze, choć kurtuazyjnie określił Włodzimierz Dworzaczek: „Tekst Niesieckiego został tu z jednej strony mocno skrócony, a drugiej
zaś «wyjaśniony i rozprzestrzeniony» wiadomościami czerpanymi przez wydawcę z jakichś bliżej
nie określonych «manuskryptów» przynoszących na ogół mało nowego62. W wydanej kilka lat
temu monografii Żółtowskich uznano wzmiankę Stupnickiego za „fantastyczną hipotezę”, słusznie kwestionując możliwość pochodzenia tej rodziny od Piastów po mieczu („w linii męskiej
jest to wykluczone”), ale tym samym zachowując implicite możliwość pochodzenia tej rodziny
po kądzieli od książąt mazowieckich63. Okazuje się, jednak, że w lipskim wydaniu Niesieckiego,
z którego korzystał najpewniej Stupnicki, o Żółtowskich napisano w sposób następujący: „Przodkom tej familji Ziemowit książe Mazowiecki pod rok 1402. niektóre grunta puścił był między
Płockiem i Sierpskiem [Sierpcem], kędy oni od imienia swego wieś założyli, Żołtowo nazwaną
[...]”64. Widać więc od razu, że Stupnicki nieuważnie przeczytał dzieło Niesieckiego, przeinaczając stwierdzenie tego ostatniego; zapewne w postaci: „Przodkiem [zamiast; Przodkom] tej familji
Ziemowit książe Mazowiecki ...”. Zauważmy, wreszcie, na koniec, że XV–wieczne źródła nie
mówią nic o dynastycznym pochodzeniu Żółtowskich, ani nawet o wspomnianym przez Niesieckiego nadaniu im dóbr w 1402 r., a pierwszy znany dziedzic w Żółtowie — Piotr zwany Ogon
K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 191–194. Potomstwo księcia Konrada z nieprawego łoża będzie
przedmiotem naszej odrębnej pracy.
61
H. Stupnicki, Herbarz polski i imionospis zasłużonych ludzi w Polsce wszystkich stanów i czasów, t. III, Lwów 1862,
s. 233.
62
W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959, s. 115.
63
M. Żółtowski, Genealogia rodu Żółtowskich, Łódź 1998, s. 22.
64
K. Niesiecki, op. cit., t. X, Lipsk 1846, s. 188–189.
60
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— pojawia się dopiero w 1427 r.65 Sama wieś Żółtowo była wzmiankowana znacznie wcześniej,
bo już w 1366 r., ale nie znamy jej właścicieli w tamtym okresie; nazwa nie mogła jednak powstać
po 1402 r., co także podważa wiarygodność wzmianki Niesieckiego66. O tej rodzinie Paprocki,
z reguły dobrze poinformowany o północno–mazowieckiej szlachcie, pisze tylko: „Żółtowscy
w województwie płockim, dom starodawny”67. W wydanym ostatnio tomie Herbarza mazowieckiego brak informacji o piastowskich koligacjach dziedziców z Żółtowa, napisano tam jedynie, że
na początku XVI w. Żółtowo było dużą wsią szlachty zagrodowej, złożoną z kilku przysiółków
i co najważniejsze z kilkunastu zagród. Brak śladów większej własności jak i gruntów osadzonych
kmieciami w Żółtowie dodatkowo sugeruje, że pochodzenie Żółtowskich od mazowieckich Piastów byłoby co najmniej zaskakujące68.

5. Konrad (Kunrad) z Niedźwiadnej starosta wiski69
Jerzy Wiśniewski w opracowaniu zatytułowanym Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim
do połowy XVI w. zamieścił następującą informację: „Nieznana jest przynależność rodowa innego, obdarowanego pana mazowieckiego Konrada, starosty wiskiego. Często występuje w źródłach, ale bez podania miejscowości rodowej. Może to był syn nieprawego łoża któregoś
z książąt.”70 Piszący nieco później Czesław Brodzicki powołując się na powyższą pracę napisał: „Tenże Konrad według Jerzego Wiśniewskiego mógł wywodzić się z nieprawego łoża
książęcego” a w przypisie dodał od siebie, jakby kontynuując wnioskowanie poprzednika:
„Imię poświadczone u Piastów mazowieckich”71. Spróbujmy więc zobaczyć, jakie informacje
źródłowe można odnaleźć na temat owego Konrada oraz ocenić, czy w oparciu o nie można
bliżej określić jego pochodzenie.
Wedle ustaleń Kazimierza Pacuskiego Konrad od 14 IX 1436 do 1443 był starostą wiskim72.
Starostwo objął po Grzymisławie z Mikołajewa, który z tym tytułem wystąpił po raz ostatni 20
IV 1435 r.73 Utracił je przed 1444 r. na rzecz Wita, może z Wilamowic74. Następcą Wita był Jan
Bylica75. Dnia 23 III 1439 r. książę Władysław I dał Konradowi, staroście wiskiemu, 30 włók
Metryka Księstwa Mazowieckiego z XV–XVI w., t. I, 1417–1429, wyd. A. Włodarski, Warszawa 1918 (Pomniki
Prawa, t. V), s. 77, nr 501; SHGPł, z. 4, Warszawa 2000, s. 354.
66
SHGPł, z. 4, s. 355.
67
B. Paprocki, op. cit., s. 521.
68
J. Łempicki, Herbarz szlachty ..., s. 546; zob. też SHGPł, z. 4, s. 354–355.
69
W literaturze powszechnie przyjęto formę Konrad, jednak w źródłach konsekwentnie występuje on jako Kunrad
(dziękujemy dr. Kazimierzowi Pacuskiemu za zwrócenie uwagi na ten fakt).
70
J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI w., [w:] Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego, pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego, t. I, Warszawa 1975, s. 128–129.
71
C. Brodzicki, Początki osadnictwa Wizny i ziemi wiskiej na tle wydarzeń historycznych w tym regionie Polski (do
1529 roku), Warszawa 1994, s. 106, wraz z przyp. 69.
72
Za tę informację, pochodzącą z przygotowywanych do druku Spisów urzędników Mazowsza do 1503 r., bardzo
dziękujemy dr. Kazimierzowi Pacuskiemu.
73
O Grzymisławie piszącym się z Mikołajewa, wsi leżącej w ziemi sochaczewskiej zob. A. Wolff, Studia nad urzędnikami mazowieckimi, Wrocław 1962, s. 288 i 289; A. Supruniuk, op. cit., s. 307 i na tej stronie przyp. 14; wspomina
o nim również C. Brodzicki, op. cit., s. 99, 101, 106.
74
Za tę informację, pochodzącą z przygotowywanych do druku Spisów urzędników Mazowsza do 1503 r., bardzo
dziękujemy dr. Kazimierzowi Pacuskiemu.
75
C. Brodzicki,
cki, op. cit., s. 106 przyp. 72. Ale na s. 185–186 pod hasłem Jedwabne Brodzicki nic już nie wspomina, o tym że Jan Bylica był starostą, przytaczając jedynie później sprawowane przezeń urzędy (lata 1467–1481).
65
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w Niedźwiadnej, przejęte od Niedźwieckich76. Odtąd też Konrad pisał się z Niedźwiadnej; była
to wieś położona u źródeł Wissy, w ziemi wiskiej. W 1451 r. kupił za 18 kop gr. od Macieja
z Milewa ostatnią część Niedźwiadnej (10 włók)77. Przed 1463 r. wraz z właścicielami Brzeźna
ufundował kościół w Niedźwiadnej (parafię wyłączono z parafii wąsoskiej). Konrad dał temuż
kościołowi część Niedźwiadnej (Poświątne), a właściciele Brzeźna 1 włókę w Brzeźnie i 2 morgi
łąk nad Lodwigoką, stając się współkolatorami kościoła78. Dzisiejszy, zabytkowy, późnogotycki
kościół zbudowali zapewne Podoscy w początkach XVI w.79 W 1473 r. Konrad wspomniany
został w dokumencie jako zmarły, tu też wymienione zostały jego trzy córki: Dorota, Małgorzata
i Katarzyna80.
Konrad był żonaty, ale o żonie brak jest jakichkolwiek informacji. Pozostawił trzy córki,
które dziedziczyły po nim w Niedźwiadnej, to jest: Katarzynę, żonę Mikołaja z Wierzbi, która
w 1491 r. sprzedała swą część Daćbogowi z Podosia, kuchmistrzowi książęcemu, późniejszemu
staroście łomżyńskiemu81 oraz Dorotę i Małgorzatę, w 1481 r. żony braci Marcina i Bartłomieja
z Łepków82. Po Dorocie i Małgorzacie części w Niedźwiadnej odziedziczyły różne rodziny, w tym
Łepkowscy, którzy przyjęli nazwisko Niedźwieckich (herbu Przerowa)83. Niedźwiadna rozpadła
Kolejnym starostą od 1451 r., po raz ostatni jako starosta 26 V 1456 r. był Mikołaj Słubica herbu Prus I, po 1468 r.
sędzia wiski, zmarły w 1473 r.; K. Pacuski, Prusowie ze Słubic w XIV–XV w., [w:] Kościół Kultura Społeczeństwo.
Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, Warszawa 2000, s. 318 i K. Pacuski, Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej..., s. 230. Warto tu jeszcze wspomnieć, że w dokumencie z 19 VIII 1438 r. (A. Supruniuk,
Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374–1426), Warszawa 1998, s. 307) wymieniony jest starosta wiski
Leonard, a nie Konrad (Teki Naruszewicza, t. 16 (1435–1439), Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, rkps 16,
s. 431–432, nr 83). Zrozumiała jest tu emendacja, której w swym opracowaniu dokonała Anna Supruniak: zapewne
kopista biskupa Naruszewicza z 1785 r. pomylił imię starosty.
76
MK, t. 340, k. 166, J. Wiśniewski, op. cit., s. 123. Niedźwiadna odebrana została Awdańcom pochodzącym
z Kurzątek w pow. sąchockim, parafii Płońsk. C. Brodzicki, op. cit., s. 106, przyp. 68, podaje, że Konrad występował w źródłach jeszcze raz w 1439 r. powołując się przy tym na dokument rzekomo przechowywany w Archiwum
Państwowym Białymstoku, Oddział w Łomży, Dokumenta w sprawie Rzętkowskiego w imieniu skarbu przeciw
mieszczanom Łomży o pastwiska 1833–1836, Zbiór 287, s. 34. W zbiorze tym, a dokładniej w kolekcji Dokumenty
rękopiśmienne dotyczące najdawniejszych dziejów Łomży, ziemi łomżyńskiej i wiskiej, sygn. 1, Dokumenta w sprawie Rzętkowskiego w imieniu skarbu przeciw mieszczanom Łomży o pastwiska 1833–1836 faktycznie znajdują się
odpisy XV–wiecznych dokumentów książęcych, ale Konrad w ogóle się w nich nie pojawia!
77
MK, t. 335, k. 41v; J. Wiśniewski, op. cit., s. 128.
78
Archiwum Diecezjalne w Płocku (dalej: ADPł), Acta Episcopalia, sygn. 13 (Akta oficjała pułtuskiego r. 1475–
1480), k. 108v, sygn. 15, k. 3v. T. Żebrowski, Kościół (XIV–początek XVI w.), [w:] Dzieje Mazowsza, t. I, pod red.
H. Samsonowicza, Pułtusk 2006, s. 476 podał, że kościół ten powstał około 1450 r.; w tekście brak jednak uzasadnienia tej daty. Wydaje się, że zgodnie z powyższymi ustaleniami ustanowienie parafii nastąpiło po 1451 r., gdy
Konrad skupił w swych rękach całość Niedźwiadnej. J. Wiśniewski, op. cit., s. 129, przyp. 517 zwraca jeszcze uwagę
na dokument datowany na rok 1463 (ADPł, Acta Episcopalia, sygn. 9, k. 8), w którym pleban z Wąsosza uważał
kościół w Niedźwiadnej za filialny. Można więc przyjąć, że kościół ten powstał w latach 1451–1463.
79
J. Wiśniewski, op. cit., s. 129. Niczego nowego do opisywanego tematu nie wnosi artykuł A. Grzybkowskiego,
Późnogotycki kościół w Niedźwiadnej, „Roczniki Białostockie”, t. XII 1974, s. 339–360.
80
MK, t. 5, k. 38v.
81
K. Pacuski, Płoniawy i Podosie w XIV–XVI wieku, [w:] Ecclesia Płoniaviensis. Dzieje parafii i kościołów w Płoniawach i Podosiu, praca zbiorowa pod red. M. Przytockiej, Ostrołęka 2009 (Folia Ecclesiastica–Pultoviensia 3),
s. 29–30.
82
MK, t. 6, k. 268v; C. Brodzicki, op. cit., s. 211.
83
Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (Dopełnienie Niesieckiego), Kraków 1870, s. 249, nr 308, zna Łepkowskich
h. Przerowa, z ziemi wiskiej; w jedynym cytowanym dokumencie z 1481 r. występują:: Marcin i Bartłomiej. Nic nowego do tematu nie wnosi: A. Boniecki, op. cit., t. XV, Warszawa 1912, s. 310; S. Uruski, op. cit., t. IX, Warszawa
1912, s. 332 i t. XII, Warszawa 1915, s. 83–84 (hasła Łepkowscy i Niedźwieccy).
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się na kilka działów, z których największy po Podoskich trzymali kolejno Iłowscy, Troszyńscy,
Grądzcy itd.84
Konrad mógł się więc urodzić w końcu XIV lub na początku XV w. skoro już w 1436 r. był
książęcym starostą. Wydaje się, że w owym czasie na Mazowszu urząd starosty obsadzany był
raczej ludźmi w średnim wieku, było to bowiem stanowisko wymagające odpowiedniego doświadczenia i umiejętności oraz predyspozycji psychofizycznych i zaufania władcy85. To ostatnie
spowodowane było szerokim zakresem uprawnień i obowiązków starostów86. Na Mazowszu był
to urząd sprawowany czasowo, przez jeden rok gospodarczy. Mimo to zdarzało się, że jedna osoba
dzierżyła starostwo przez kilka lub nawet kilkanaście lat z rzędu, czasem z przerwami. Odnotowana publiczna aktywność Konrada z Niedźwiadnej trwała około 25 lat. Potencjalnie więc (jeśli
przyjąć przypuszczenie Wiśniewskiego o jego nieprawym pochodzeniu z książąt mazowieckich)
mógł być tylko synem Siemowita IV (ok. 1352–1425), Janusza I (zm. 1429) lub ewentualnie
synów tego ostatniego: Bolesława (1385/86–1428) lub Janusza (p. 1383–1422). Ani źródła ani
literatura, nie zanotowały informacji o naturalnym potomstwie tych książąt (oprócz Mikłusza
legitymowanego w 1417 r. nieprawego syna Siemowita IV)87. Oczywiście nie musi to oznaczać,
że potomstwa takiego nie było. Czemu jednak w takim razie nie legitymowano Konrada przy
okazji legitymizacji Mikłusza?; przecież wówczas, w 1417 r. Konrad z całą pewnością już żył.
Nie można także identyfikować Konrada z Niedźwiadnej z Konradem, synem księcia mazowieckiego Janusza I i Danuty Anny litewskiej. Ten, ostatni urodzony przed 1400 r. (ale raczej dużo
wcześniej — zapewne w końcu lat osiemdziesiątych XIV w.), znany nam tylko z jednego źródła
(późnego, lecz jak wykazał Kazimierz K. Jasiński, wiarygodnego), zmarł bezpotomnie za życia
ojca, czyli przed 1429 r.88
Pozostaje jeszcze kwestia używania imienia Konrad wśród Piastów mazowieckich oraz wśród
mazowieckiego rycerstwa. Przegląd imion używanych wśród potomków obu książąt mazowieckich z przełomu XIV i XV w. skłania do pewnej refleksji. Otóż wśród potomstwa Siemowita IV
próżno szukać imienia Konrad, za to występuje ono i to dość często wśród potomków Janusza I.
Zresztą potomstwo tego ostatniego nosiło, nieprzypadkowy jak się wydaje zestaw imion. Najstarszym synem Janusza I był Janusz, który niewątpliwie otrzymał swe imię po ojcu. Średnim synem
był Bolesław (III), który mógł otrzymać imię po stryju Janusza I — Bolesławie II Jerzym (zm.
1340) lub bracie stryjecznym tegoż Bolesławie III (zm. 1351) albo też po dziadku wyżej wymienionych, Bolesławie II (zm. 1313)89. Wreszcie najmłodszym był wspomniany wyżej Konrad. Rozważmy teraz, czy jego imię może nawiązywać do któregoś z Konradów rządzących w przeszłości
Mazowszem? Pierwszym z nich był żyjący w latach ok. 1187–1247 syn Kazimierza SprawiedliJ. Wiśniewski, op. cit., s. 128.
Ogólnie o wieku i jego roli przy nominacjach na poszczególne urzędy A. Supruniuk, op. cit., s. 82–83. Natomiast K. Pacuski, Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej..., s. 389–390, podaje, że urzędy dworskie można
było objąć w wieku nawet poniżej 30 lat, urzędy ziemskie obejmowano na ogół później w wieku lat 35–40, rzadko
wcześniej, a niekiedy wyraźnie później. Jednak starostowie tworzyli trzecią, odrębną hierarchię, mogli pod koniec
życia objąć urząd ziemski.
86
Starostowie zarządzali i sprawowali władzę namiestniczą w imieniu księcia. W związku z tym posiadali rozległą
władzę gospodarczą i administracyjną nad zarządzanym przez siebie terenem. Szerzej na ten temat zob. A. Wolff,
op. cit., s. 114–124; A. Supruniuk, op. cit., s. 72–74.
87
O. Balzer, op. cit., s. 849; W. Dworzaczek, Genealogia. Tablice, Warszawa 1959, tabl. 4; Europäische Stammtafeln. Stammtafeln zur Geschichte der Europäischen Staaten. Neue Folge, oprac. D. Schwennicke, t. II, Marburg 1984,
tabl. 123; Rodowód Piastów mazowieckich, według indeksu. Mikłusz będzie przedmiotem naszej odrębnej pracy.
88
K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 104.
89
Podobnie K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 101.
84
85
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wego, drugim, wnuk poprzedniego, Konrad II (ok. 1252–1294)90. Ten ostatni pozostawił jedynie
córkę i na nim też, na około 100 lat wygasło zainteresowanie omawianym imieniem w tej gałęzi
rodu Piastów! Długość tego okresu należy podać jednak z pewnym zastrzeżeniem bowiem nie
są nam znane imiona dwóch synów Siemowita III (braci przyrodnich Janusza I); hipotetycznie
któryś z nich mógł nosić imię Konrad91. Patrząc na powyższe ustalenia z dużą ostrożnością należy
traktować domysł, że imię to nadano najmłodszemu synowi Janusza I na cześć dwóch poprzednich książąt mazowieckich. Za to pojawiło się ono w tym czasie w rodzinie Danuty Anny, żony
księcia Janusza I. Jej bratem był Towciwiłł Konrad (ok. 1350–po 1395), a bratankiem Konrad
(zm. 1390), syn Wojdata Iwana (ok. 1345–po 1390)92. Pierwszy chronologicznie przedstawiciel
Giedyminowiczów używający imienia Konrad to właśnie Towciwiłł, który zapewne w październiku–listopadzie 1382 r.93 pojawił na Mazowszu i pozostawał tu najprawdopodobniej jeszcze
w 1384 r., dzierżąc z nadania Janusza I gród i szereg nie wymienionych z nazwy wsi94. Wydaje
się, że wymagało to od Towciwiłła dopełnienia sakramentu chrztu, co też nastąpiło, chyba jeszcze
w 1382 r., podobno właśnie na Mazowszu, zapewne więc na dworze Janusza I95. Imię Konrad
przyjął Towciwiłł raczej na cześć kogoś spoza dynastii Piastów mazowieckich. Może jego ojcem
chrzestnym był ktoś z Zakonu Krzyżackiego. Może warto dopuścić możliwość, że był nim sam
Konrad Zöllern. To mogłoby tłumaczyć późniejszą jego interwencję u Jagiełły w sprawie przywrócenia ojcowizny Witoldowi i Towciwiłłowi (odmowna odpowiedź Jagiełły datowana na 6 stycznia 1383 r.)96. Może więc Konrad Januszowic otrzymał swe imię na cześć Towciwiłła swego wuja,
a nie pierwszych Piastów mazowieckich? Lata 1382–1384 wydają się okresem najwłaściwszym do
tego by Towciwiłł został ojcem chrzestnym któregoś ze swych siostrzeńców. Bowiem ponownie
widzimy Towciwiłła na Mazowszu dopiero w 1388 r. gdy wraz z książętami Jerzym, Witoldem
i Korybutem najechał pozostający w rękach krzyżackich (jako zastaw) mazowiecki zamek Wizna97, zdarzenie to nie wydaje się sprzyjające ewentualnemu udziałowi w chrzcinach siostrzeńca98.
J. Mitkowski, Konrad (ok. 1187–1247), książę mazowiecki i kujawski, [w:] PSB, t. XIII, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1967–1968, s. 584–586; B. Włodarski, Konrad II (ok. 1252–1294), książę mazowiecko–czerski, [w:] PSB,
t. XIII, s. 587–588; K. Jasiński, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań–Wrocław 2001, s. 29–38; K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 13–16; H. Samsonowicz, Konrad Mazowiecki (1187/88–31 VIII 1247),
Kraków 2008, passim.
91
K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 91–93.
92
J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań–Wrocław 1999, s. 200–201, 203–204, 213–216.
93
M. Radoch, Zarys działalności polityczno–dyplomatycznej książąt mazowieckich wobec krzyżaków w Prusach w latach 1385–1407, Olsztyn 1999, s. 35; uważa, że Witold przybył na Mazowsze w październiku–listopadzie
1382 r. Wraz z nim przybył na Mazowsze również Towciwiłł. Pobyt Witolda na Mazowszu w tym czasie potwierdza: J. Purc, Itinerarium Witolda wielkiego księcia litewskiego (17 lutego 1370 — 27 października 1430
roku), „Zeszyty Naukowe UAM. Historia” z. 11, 1971, s. 79: „Krewo 15 sierpnia [...] Mazowsze — początek
listopada, [...] Wystrucie po 1 listopada”, zob. też Kronika Jana z Czarnkowa, tłum. J. Żerbiłło, oprac.
ac.. M. D. Kowalski, Kraków 2001, s. 109.
94
G. Błaszczyk, Dzieje stosunków polsko–litewskich od czasów najdawniejszych do współczesnych, t. I Trudne początki,
Poznań 1998, s. 99; J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia..., s. 214; Kronika Jana z Czarnkowa, s. 109.
95
J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia..., s. 213. Autor, przy okazji stwierdza, że imię Konrad nowoochrzczonego księcia
litewskiego nawiązywało do imion Piastów mazowieckich z XIII w.
96
Ibidem, s. 213–214, przypis 994.
97
Ibidem, s. 36.
98
Teoretycznie narodziny, czy raczej chrzest Konrada Januszowica mogły nastąpić między końcem 1382 r. (październik–listopad) a 2 II 1395/1398. O pierwszej z dat zob. przyp. 92 niniejszej pracy, a co do drugiej, to datę śmierci
Towciwiłła Tęgowski ustala na po 2 II 1395 r., a przed 1398 r. Jednak sceptycznie podchodzi do tej koncepcji J. Nikodem, Data urodzenia Jagiełły. Uwagi o starszeństwie synów Olgierda i Julianny, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne”, t. 12, 2000, s. 40, przyp. 72 i ponownie w tym samym tonie J. Nikodem, Polska i Litwa wobec husyckich
90
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Chrzest Konrada Januszowica nastąpić musiał po 1382 r. czyli po przybyciu Towciwiłła na Mazowsze ale też po przyjęciu przezeń chrztu i imienia Konrad, co najpewniej nastąpiło pod koniec
1382 r. jednak przed opuszczeniem przez niego Mazowsza. Trzeba jednak zaznaczyć, że wtedy
Konrad nie byłby najmłodszym dzieckiem Janusza, ale drugim z kolei synem Janusza I i Danuty
Anny (młodszym od Janusza ale starszym od Bolesława), urodzonym w latach 1382–1384. Taka
hipoteza wymaga jednak dalszych badań99.
Jak już wspomniano źródła milczą na temat nieprawego potomstwa wymienionych książąt
mazowieckich. Co więcej źródła ani razu nie nazwały starosty wiskiego Konrada synem księcia
mazowieckiego, czy choćby jego domownikiem100. Przypuszczenie J. Wiśniewskiego o nieprawym, Piastowskim pochodzeniu Konrada opierało się niewątpliwie na dwóch przesłankach. Pierwsza, to spostrzeżenie, że przed otrzymaniem nadania w Niedźwiadnej Konrad
nie używał żadnego określenia odmiejscowego (nie pisał się z żadnej włości) i druga, że
nosił poświadczone wśród Piastów mazowieckich imię. Tworzą one dość wątłą hipotezę,
na której trudno jest budować poważniejszą tezę o pochodzeniu Konrada. Dzieje się tak,
ponieważ niewiele da się powiedzieć o jego działalności przed objęciem starostwa wiskiego.
Brak określenia odmiejscowego w rozpoznanych dokumentach z początkowego okresu jego
działalności101, powoduje że niepodobna powiedzieć nic pewnego o miejscu i środowisku,
z którego Konrad się wywodził. K. Pacuski przypuszcza, że mógł on być dworzaninem księcia Władysława I, który w 1435 r. odzyskał poprzez wykup ziemię wiską z rąk Bolesława IV.
Możliwe, że wówczas to ujawnił talent administratora, który umożliwił mu objęcie funkcji
starosty wiskiego. Możliwe, że Konrad był bliskim współpracownikiem Władysława I, a zatem
mógł wywodzić się z jego otoczenia, być może z Mazowsza płockiego102.
Chociaż samo imię Konrad może stanowić poszlakę wskazującą krąg kulturowy z którego pochodziło któreś z jego rodziców, lub wskazywać np. pewien krąg sąsiedzki — wystarczyło bowiem
by jego ojcem chrzestnym był ktoś (sąsiad) o imieniu Konrad! Imiona pochodzenia germańskiego
wśród rycerstwa mazowieckiego choć nieczęsto, to jednak występowały; przecież z Mazowszem
wiązało się, szukając tu kariery rycerstwo pochodzące ze Śląska, czego spektakularnymi przykładami są Bartosz z Wezenborga czy Henryk (Hincza) von Zedlitz; ten ostatni został podkomorzym warszawskim (1425–1430) i pisał się ze swych nowych mazowieckich dóbr — z Czerniakowa (obecnie część Warszawy)103. Spotykamy także w tym czasie na Mazowszu imiona takie jak,
Czech w latach 1420–1433. Studia o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Wtolda Kiejstutowicza, Poznań 2004,
s. 53, przyp. 158 wskazując rok 1390 jako datę jego śmierci. Tak czy inaczej, najbardziej prawdopodobnym i odpowiednim do tego okresem, był czas gdy Towciwiłł przebywał na Mazowszu. Mieści się to więc w szerokich granicach
zaproponowanych przez K. Jasińskiego, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 104: „można przyjąć, iż Konrad urodził
się niemal z pewnością przed rokiem 1400”).
99
Możliwość, że chrzest Towciwiłła i Konrada Januszowica nastąpiły jednocześnie należy raczej odrzucić. Wydaje
się, że zdarzenie takie odnotowałby Janko z Czarnkowa, a tak się nie stało.
100
Bo taki zapis miał prawo pojawić się, co pokazują nieco późniejsze źródła przywołane w jednym z kolejnych
artykułów dotyczących nieprawych potomków Piastów mazowieckich.
101
W ówczesnych źródłach zazwyczaj nie podawano miejsca pochodzenia (określenia odmiejscowego) urzędników,
poprzestawano na samym imieniu i urzędzie, czasem nawet rezygnując z podania imienia. Dobrym przykładem
jest Księga ziemska płońska 1400–1417, wyd. M. Handelsman, Warszawa 1920 (Najdawniejsze Księgi Sądowe Mazowieckie, t. I), według indeksu, s. 227. W księdze tej o starostach płockich wspomniano w 34 zapiskach z czego
w 10 z nich nie wymieniono nawet ich imion, w 24 zapiskach podano imię i w żadnej z 34 zapisek nie użyto określenia odmiejscowego pochodzenia starosty!
102
Informacje dra Kazimierza Pacuskiego.
103
O Bartoszu ostatnio A. Supruniuk, op. cit., s. 147–150 oraz T. Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV
wieku. Poznań 1996, s. 89. O Henryku: A. Boniecki, op. cit., t. III, Warszawa 1900, s. 365–355, J. Wolff, op. cit.,
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Fryderyk104, Gotard105, Henryk106, Otton107, Ulryk108, czy Wilhelm109. Nieobce było tu również
imię Konrad110. Przykład Dołęgów z Galemina (w pow. płońskim, obecnie Galomin), gdzie imię
Kunrad pojawia się w 1402 r., zdaje się wskazywać, że było ono używane na Mazowszu przez
możnowładztwo. O Kunradzie z Galemina brak danych po 1402 r.; jeśli przyjąć, że starosta wiski
wywodził się z Mazowsza płockiego to być może był synem lub wnukiem Kunrada z 1402 r., a co
za tym idzie mógł pochodzić z możnego rodu Dołęgów z Galemina111. Najpewniej też to od tego
pierwszego Kunrada pochodzi nazwa miejscowa: Kunradziec Zawiszowy i Szlachecki w parafii
Krajkowo potem Konradziec, dziś Kondrajec Pański i Szlachecki112, uformowana przed XV w.,
prawdopodobnie z lesistej włości, którą otrzymał albo zagospodarowywał Kunrad.
Samo wykorzystanie kryterium imionowego do poznania pochodzenia starosty wiskiego musi
więc być zabiegiem z góry skazanym na niepowodzenie. Mimo, że omawiane imię nie było specjalnie wśród rycerstwa mazowieckiego popularne to, sam fakt jego noszenia nie musiał oznaczać
przynależności nosiciela do dynastii Piastów113. Poza tym, nie można wykluczyć i takiej możliwości, że dokument w którym Konrad zapisany był z miejscem pochodzenia nie zachował
się do naszych czasów. Albo też po prostu nie potrafimy rozpoznać w znanych źródłom
mazowieckim tego okresu Konradów — naszego Konrada! Wydaje się, że okolica w której
starosta wiski otrzymał nadanie, daje jednak możliwość wykluczenia jednego z obszarów,
ewentualnego pochodzenia Konrada. Obszarem tym był teren opanowany przez Krzyżaków. Gdyby Konrad stamtąd pochodził nie zostałby raczej obdarowany nadaniem leżącej
tak blisko granicy krzyżackiej. Należy jeszcze uwzględnić fakt, że potomstwo z nieprawego
łoża wcale nie musiało nosić imion przynależnych dynastii z której pochodziło i często nie
nosiło. Jeżeli zaś chodzi o takie potomstwo książąt mazowieckich, to nie spotykamy wśród
nich w ogóle imion dynastycznych: Mikłusz syn Siemowita IV mazowieckiego czy Hieronim
Łoski i Stanisław, synowie Konrada III mazowieckiego114.
Powyższe ustalenia wykazują, że brak jest przekonywających argumentów świadczących o nieprawym, książęcym pochodzeniu Konrada starosty wiskiego. Niewątpliwie poszlaki przedstawios. 233, 294 oraz T. Jurek, op. cit., s. 309, K. Pacuski, Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej..., s. 472.
104
Fryderyk, podłowczy gostyniński, znany z dokumentu z 1382 r., A. Supruniuk, op. cit., s. 165.
105
Imię Gotard było dość popularne ponieważ stanowiło imię rodowe Junoszów, na przykład: A. Supruniuk,
op. cit., s. 165–167.
106
Henryk, ostatecznie kanclerz nadworny książęcy, po raz ostatni z tym tytułem wzmiankowany w dokumencie
z 1384 r. — o jego pochodzeniu niepodobna powiedzieć cokolwiek, ponieważ był duchownym (nie musiał więc
pochodzić z Mazowsza): A. Supruniuk, op. cit., s. 170. Znany też jest Henryk Kruk herbu Rawa (zm. 1426/1434),
piszący się z Załusek w pow. zakroczymskim; J. Wroniszewski, Ród Rawiczów. Współrodowcy Warszowiców i Grotowiców, Toruń 1994 („Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, R. 86, z. 1), s. 93–96.
107
Podobnie, jak w przypadku imienia Gotard, imię Otton było imieniem rodowym, tyle, że w rodzie Łabędzi:
A. Supruniuk, op. cit., s. 223–224; J. Bieniak, Ród Łabędziów, [w:] J. Bieniak, Polskie rycerstwo średniowieczne. Wybór
pism, Kraków 2002, s. 217.
108
Jak słusznie zauważono w jego biogramie nie należał do rodu Bolestów, ale mógł być z nim spowinowacony lub
spokrewniony — nic pewnego o jego pochodzeniu powiedzieć się więc nie da; A. Supruniuk, op. cit., s. 272–273.
109
J. Wiśniewski, op. cit., s. 118 (Daćbog, syn Wilema z Mamina, 1436 r.), 121 (Wilem z Mamina, 1438 r.).
110
Księga ziemska płońska 1400–1417, nr 148 s. 12 (Cunradum de Galemino) [1402 r.], nr 729 s. 52 (filius Cunradi)
[1406 r.].
111
SHGPłoc., s. 74; informacje dra Kazimierza Pacuskiego.
112
O tej nazwie K. Zierhoffer, Nazwy miejscowe północnego Mazowsza, Wrocław 1957, s. 235, SHGPł, z. 2, s. 132–133.
113
K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 105, 191–194.
114
Ów Stanisław urodził się przed prawym synem Konrada, również Stanisławem; K. Jasiński, Rodowód Piastów
mazowieckich, s. 105, 189–194.
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ne przez J. Wiśniewskiego zmuszają do zastanowienia. Jednak są one zbyt słabe (co wcześniej
starano się udowodnić). Wydaje się więc, że Konrada z nieprawego potomstwa książąt mazowieckich należy wykluczyć.

ł
Ł

ł

Ł

ł

Tablica 7. Konrad z Niedźwiadnej, starosta wiski i jego potomstwo.
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O urzędzie herolda na dworze pierwszych Jagiellonów,
czyli głos w dyskusji nad jego organizacją i znaczeniem
w późnośredniowiecznej Polsce

B

adania nad urzędem herolda w średniowiecznej Polsce nie mają długiej historii. Jeszcze do
niedawna w ogóle powątpiewano w jego funkcjonowanie na dworach Piastów i Jagiellonów. Nie został nawet wymieniony przez wydawców spisu urzędników centralnych i nadwornych
w dawnej Rzeczypospolitej1. W opracowaniu historii dyplomacji polskiej poświęcono heroldom
zaledwie drobną wzmiankę2. Wśród badaczy heraldyki bardzo długo dominował pogląd, którego
wyrazicielem był Franciszek Piekosiński, że na ziemiach polskich byli oni prawie lub zupełnie
nieznani i nie odegrali większej roli ze względu na słabo zakorzenioną obyczajowość rycerską oraz
odmienność (rodowy charakter) polskiej heraldyki3. Najczęściej zwracano uwagę, że w średniowiecznej Polsce pod opieką prawa znajdowały się przede wszystkim przywileje grupowe rycerstwa–szlachty, a nie herby jako jedynie zewnętrzne oznaki przynależności stanowej4. Przełomowe
miały okazać się dopiero ustalenia Stefana K. Kuczyńskiego, który natrafił na ślady heroldów
królewskich w okresie panowania Władysława Jagiełły (1395, 1403), co wywołało ożywioną dyskusję na temat znaczenia tego urzędu w rodzimej heraldyce i kulturze dworskiej oraz stanowiło
impuls do dalszych badań5.

Zob. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela,
T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, [w:] Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku,
red. A. Gąsiorowski, t. X, Kórnik 1992.
2
Z. H. Nowak, Dyplomacja polska w czasach Jadwigi i Władysława Jagiełły (1382–1434), [w:] Historia dyplomacji
polskiej, t. I, red. M. Biskup, Warszawa 1980, s. 365. Ostatnio poświęca im nieco uwagi, wyraźnie jednak nie doceniając ich roli: A. Szweda, Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach
w latach 1386–1454, Toruń 2009, s. 179, 288, 323, 356.
3
F. Piekosiński, Heraldyka polska wieków średnich, Kraków 1899, s. 365, zasłużony badacz polskiej heraldyki rycerskiej, pisał w końcu XIX w., że urzędu tego prawie wcale „w pomnikach naszych dziejowych średniowiecznych
nie napotykamy”, a przyczyn takiego stanu rzeczy doszukiwał się w rzekomo mało rozpowszechnionych turniejach
rycerskich.
4
Toczącą się dyskusję omawiają: S. K. Kuczyński, Człowiek wobec świata herbów, [w:] Człowiek w społeczeństwie
średniowiecznym, kom. red. pod przew. R. Michałowskiego, Warszawa 1997, s. 336–337; D. Piwowarczyk, Obyczaj
rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV–XV wiek), Warszawa 1998, s. 30; J. Szymański, Nauki pomocnicze historii,
Warszawa 1983, s. 667 n.
5
S. K. Kuczyński, Herby w twórczości historycznej Jana Długosza, [w:] Sztuka i ideologia XV wieku, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s. 224.
1
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Nasza wiedza o polskich heroldach jest nadzwyczaj skąpa, albowiem przekazy wspominają
o nich bardzo rzadko6. Posiadamy jedynie ogólne informacje o kilku z nich (Święsław, Jaśko,
Wawrzyniec Polanlant, Boguta?, Nikiel), odnoszące się do ich zasług i uposażenia. Większość
pozostaje ciągle anonimowa, co może oznaczać, że nie cieszyli się zbyt wysoką pozycją na dworze
królewskim. Kronikarze na ogół przemilczeli ich miejsce i rolę, jedynie Długosz zaledwie napomyka o nich w odniesieniu do posług kurierskich i militarnych. Na szczęście o ich działalności
nieco więcej dowiadujemy się z innych przekazów7. W polskich średniowiecznych źródłach łacińskich, tj. w dokumentach, rachunkach i listach, występują oni w charakterze: 1) przedstawiciela,
rzecznika, wysłannika, posła (orator, nuntius, legatus); 2) wywoływacza (na dworze króla), a później (od XV w.) także chyba urzędnika heraldycznego, do którego obowiązków należało czuwanie
nad poprawnością herbów używanych w czasie turniejów i ceremonii dworskich, jurysdykcja
w sprawach obyczajów rycerskich, a w części i nobilitacje (praeco, deinde officialis, minister, cuius
erant cura insignium nobilium, morum militarium iurisdictio, quin etiam dignitatum equestrium
imposito)8.
Informacje o heroldach są na tyle rzadkie, że nie łatwo o ocenę ich dokonań i działalności.
Najlepiej udaje się udokumentować ich aktywność w sprawach dyplomacji9. O pełnym zakresie kompetencji polskich heroldów, a zwłaszcza o ich roli w obyczajowości rycersko–dworskiej
i sprawach herbowych, wiemy jednak ciągle niewiele. Do absolutnie kluczowych kwestii należy
wyjaśnienie, jak urząd ten był zorganizowany, czy miał charakter kolegialny czy też jednoosobowy, a więc czy heroldowie działali w zespole i dzielili się na kilka kategorii (tj. króla herbowego,
heroldów, persewantów), co by wskazywało na ich szersze kompetencje i większą rolę niż to
wynika z zachowanych przekazów, czy też swoje zadania wykonywali indywidualnie jako jedni
z wielu bezimiennych cursores albo nunci cum litteris. Na domiar złego nie natrafiono dotąd na
żadne plastyczne wyobrażenie polskiego herolda. Jego strój urzędowy musimy zrekonstruować
na podstawie ubiorów zagranicznych heroldów oraz przedstawień polskiego godła królewskiego
w późnośredniowiecznych zabytkach heraldycznych (zob. rys. Grzegorza J. Brzustowicza)10.
Pojawienie się heroldów w późnośredniowiecznej Polsce należy wiązać z recepcją kultury rycersko–dworskiej11. Nie sposób jednak precyzyjnie ustalić, kiedy urząd ten pojawił się u nas. Na
S. K. Kuczyński, Heroldowie króla polskiego, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski
średniowiecznej, edd. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 332–339; idem, Les hérauts
d’armes dans la Pologne médiévale, [w:] Le héraut, figure européenne (XIVe–XVIe siècle). Actes du Colloque tenu au
musée des Beaux–Arts de Lille, les 15, 16 et 17 septembre 2005, Textes réunis par B. Schnerb, „Revue du Nord” 88,
no. 366–367, Juillet–Décembre 2006, s. 651–658.
7
Z podobną sytuacją mają do czynienia historycy czescy badający ślady urzędu herolda w Królestwie Czeskim:
T. Krejčik, Čeští heroldi za lucemburských panovníků, [w:] Heraldicka ročenka za rok 1978, vyd. Heraldický klub
České numismatické společnosti, Praha 1978, s. 44.
8
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, red. M. Plezia, t. IV, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975–1977,
s. 728–729. Zob. również: Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. II, Wrocław–Kraków–Warszawa 1956–1959,
s. 542; Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. R. Mayenowa, t. VIII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974,
s. 323.
9
S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 333–336; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski..., s. 29–30.
10
Przedstawienia heroldów w strojach urzędowych zamieszczają: A. Ch. Fox–Davies, The Art of Heraldry, London
1986, Plate I; O. Neubecker, Heraldik Wappen — ihr Ursprung, Sinn und Wert, Frankfurt am Main 1977, s. 10–25.
11
Na temat heroldów oraz ich funkcji w średniowieczu: The Herald in Late Medieval Europe, ed. K. Stevenson,
Woodbridge 2009; Le héraut, figure européenne... (zob. przyp. 6), s. 463–825; P. v. Moos, Der Herold: ein Kommunikationsexperte zwischen den Zeiten, [w:] Rhetorik Kommunikation und Medialität. Gesammelte Studien zum
Mittelalter, hg. G. Melville, Bd. II, Berlin 2006, s. 153–172; H. Kruse, Herolde, [w:] Höfe und Residenzen im
spätmittelalterlichen Reich. Bilder und Begriffe, hg. W. Paravicini, bearb. J. Hirschbiegel, J. Wettlaufer, Ostfildern
6
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Zachodzie początki heroldów (łac. heroldus, franc. héraut, niem. Herold, od starogórnoniem. hariwalt lub heriwalto, tj. ten, który rozpoznaje opiekuńcze bóstwa rodowe, plemienne oraz zna ich
rodowody), pełniących bardzo długo dosyć podrzędną rolę w hierarchii urzędów dworskich, sięgają końca XII i początku XIII wieku. Zanim stali się mistrzami ceremoniału dworskiego, strażnikami honoru i obyczaju rycerskiego oraz herboznawcami, stanowili jedynie obsługę turniejów
rycerskich12. Zajmowali się ogłaszaniem terminu i miejsca igrzysk, wywoływaniem zawodników
oraz ich identyfikacją na podstawie znaków heraldycznych, kontrolą stosowania herbów i klejnotów hełmowych, nadzorem nad przestrzeganiem reguł i przebiegiem potyczek. Tymczasem
wzmianki źródłowe o turniejach w dobie Piastów i Jagiellonów, które były na ziemiach polskich
obyczajem dobrze znanym i praktykowanym od drugiej ćwierci XIII w., pokrywają niemal całkowitym milczeniem rolę heroldów13. Pomimo tego uznaje się, że podobnie jak w innych krajach
w zakresie ich obowiązków znajdowało się urządzanie turniejów.
Kuczyński zakłada, że heroldowie mogli być znani na dworach książąt piastowskich jeszcze
w XIII stuleciu14. Jest mało prawdopodobne, aby mogły obyć się bez nich dwory książąt śląskich
Bolesława Rogatki i Henryka Probusa, znanych z zamiłowania do turniejów rycerskich. Uwagę
naszą zwraca wzmianka Księgi Henrykowskiej, z której wynika, że książę Bolesław w 1243 r. „zwoławszy na dzień św. Macieja wielu rycerzy do Löwenbergu, rozkazał urządzić turniej” (convocatis
in Lewenberk multis militibus in die sancti Mathie iussit tornamentum haberi)15. Ponieważ pisarz
nie wymienia heroldów, musimy poprzestać na domysłach, że to oni właśnie byli podwładnymi,
którym młody książę rozkazał zwołać i urządzić turniej. Instytucja heroldów nie mogła być obca
Henrykowi Probusowi, rozeznanemu w kanonach kultury rycersko–dworskiej, organizatorowi
wielkiego turnieju w Nysie w 1284 r., którego miniatura w Kodeksie Manesse z początku XIV w.
2005 s. 311–318; G. Melville, „Un bel ofice”. Zum Heroldswesen in der spätmittelalterlichen Welt des Adels, der Höfe
und Fürsten, [w:] Deutschen Königshof, Hoftag und Reichstag im späteren Mittelalter, hg. P. Moraw, Stuttgart 2002,
s. 291–322; V. Vok Filip, Einführung in die Heraldik, „Historische Grundwissenschaften in Einzeldarstellungen” 3,
Stuttgart 2000, s. 32–47; M. Keen, Heraldry and Heralds, [w:] Chivalry, New Haven and London 2000, s. 125–
142; idem, Chivalry, Heralds and History, [w:] Nobles, Knights and Men–atArms in the Middle Ages, London 1996,
s. 63–81; M. A. Santina, The Tournament and Literature. Literary Representations of the Medieval Tournament in Old
French Works, 1150–1226, New York 1999, s. 77–89; N. Drejholt, Heralds and heraldry, [w:] Riddarlek och Tornerspel. Tournaments and the Dream of Chivalry, Katalog sammanställd av Lena Rangström, Stockholm 1992, s. 321–
325; L. Kurras, Von Wappen und Herolden, [w:] Das Grosse Buch der Turniere. Cod. Vat. Ross. 711, hrsg. L. Kurras,
Stuttgart–Zürich 1996, s. 107–111; P. Contamine, Office d’armes et noblesse dans la France de la fin du Moyen Age,
„Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France” 1994, s. 31o–322; W. Paravicini, Die ritterlich–höfisches
Kultur des Mittelalters, „Enzyklopädie deutscher Geschichte”, Bd. 32, München 1994, s. 16–17, 77–85; R. Dennys,
Heraldry and the Heralds, London 1982; M. Pastoureau, Traité d’ héraldique, Paris 1979, s. 59–65; W. Leonhard,
Das grosse Buch der Wappekunst: Entwicklung, Elemente, Bildmotive, Gestaltung, wyd. 2, München 1978, s. 18–20;
O. Neubecker, op. cit., s. 14–18; A. R. Wagner, Heralds of England, London 1967; idem, Heralds and heraldry in the
Middle Ages. An Inquiry into the Growth of the Armorial Function of Heralds, London 1939; E. v. Berchem, Die Herolde und ihre Beziehungen zum Wappenwesen, [w:] Beiträge zur Geschichte der Herladik, Berlin 1939, s. 117–219.
12
M. Keen, op. cit., s. 125; S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 329.
13
B. W. Brzustowicz, Turniej rycerski w Królestwie Polskim w późnym średniowieczu i renesansie na tle europejskim,
Warszawa 2003, s. 192–389; S. K. Kuczyński, Turnieje rycerskie w średniowiecznej Polsce, [w:] Biedni i bogaci. Studia
z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa
1992, s. 295–306; J. Szymczak, Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy. Walki o życie, cześć, sławę i pieniądze w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa 2008, s. 97–246; idem, Knightly Tournaments in Medieval Poland, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, f. VIII, Łódż 1995, s. 9–28.
14
S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 332.
15
Liber fundationis claustri sancte Marie Virginis in Heinrichow czyli Księga Henrykowska, tłum. R. Grodecki, Wrocław 1991, s. 28 i 129.
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utrwaliła w roli czempiona turniejowego odbierającego nagrodę z rąk damy16. W jego otoczeniu
artysta uchwycił uwijających się giermków i służbę turniejową, ale nie udaje się dostrzec na niej
książęcego herolda17.
Podobnie, niestety tylko hipotetycznie, należy przyjąć, że na dworze królewskim w Krakowie heroldowie pojawili się najpóźniej w okresie panowania ostatniego Piasta. Przemawiać za
tym może fakt, że w czasach Władysława Jagiełły urząd ten wydaje się już być zadomowiony na
dworze królewskim. Wyzwania, jakim czoło musiała stawić dyplomacja Kazimierza Wielkiego,
jak również wymogi etykiety dworskiej, uzasadniały ustanowienie instytucji herolda. Skądinąd
wiemy, że dwór ostatniego Piasta starał się nadążać za modą i nowinkami życia dworskiego18.
Jak wyobrazić sobie bez heroldów zjazd monarchów w Krakowie w 1364 r. oraz wydane podczas
tego szczytu dyplomatycznego igrzyska rycerskie, wychwalane przez sławnego truwera Wilhelma
de Machaut19? Odrzuca taką możliwość — ale czy słusznie (?) — Dariusz Piwowarczyk, powołując się na „problemy z określeniem kompetencji i zadań herolda, który byłby zupełnie nowym
elementem w otoczeniu polskiego władcy, a także ze znalezieniem osoby będącej w stanie dobrze
wykonywać te obowiązki”20. Dla porównania jednak dodajmy, że w tym czasie spotykamy heroldów w Królestwie Czeskim pod rządami Luksemburgów. Pierwsze uchwytne ślady heroldów
w Królestwie Czeskim związane są z panowaniem Karola IV, ale urząd ten mógł być zainicjowany
wcześniej przez Jana Luksemburskiego, niezrównanego amatora turniejów21. W czasach WacłaUniversitäts–Bibliothek Ruprecht–Karls–Universität, Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse),
Cod. Pal. germ. 848, fol. 11v.; Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter, hrsg. von G. A. Stenzel,
Breslau 1845, nr CIX; K. Wutke, Der Minnesänger Herzog Heinrich von Pressela in der bisherigen Beurteilung, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte (und Altertum) Schlesiens”, 56, 1922, s. 1–32; Z. Wawrzonowska, Uzbrojenie
i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do XIV wieku, „Acta Archeologica Lodziensia”, nr 25, Łódź 1976, s. 101–102,
tabl. XXII; A. Nadolski, Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu, Wrocław 1979, s. 119–120; J. Bumke,
Mäzene im Mittelalter. Die Gönner und Auftraggeber der höfischen Literatur in Deutschland 1150–1300, München
1979, s. 206; idem, Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter, München 1986, Bd. II, s. 667.
17
S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 333, zwraca uwagę na jakiegoś Herolda (Heroldus), występującego w roli świadka na dokumencie Henryka z Wierzbnej z 1289 r. (Regesten zur schlesichen Geschichte, Bd I–III, hrsg. v. C. Grünhagen, [w:] Codex diplomaticus Silesiae, VII, Breslau 1875–1886, nr 2108; M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody, „Prace wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, Seria A, nr 229, Wrocław 1982,
s. 115, nr 267 i s. 120, nr 314), który należał do grupy „prywatnych” rycerzy, ale nie wiemy czy jego imię ma związek
z pełnioną funkcją. T. Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, „Poznańskie Towarzysrwo Przyjaciół
Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych. Prace Komisji Historycznej”, t. 54, Poznań 1996, s. 73, dopatruje się
w nim Niemca występującego w otoczeniu Henryka z Wierzbnej, niekoniecznie rycerskiego pochodzenia, który
świadczył usługi zbrojne.
18
J. Śliwiński, Mariaże Kazimierza Wielkiego: studium z zakresu obyczajowości i etyki dworu królewskiego w Polsce XIV wieku, Olsztyn 1987; E. Śnieżyńska–Stolot, Ze studiów nad kulturą dworu węgierskiego królowej Elżbiety
Łokietkówny, „Studia Historyczne”, t. 20, 1977, s. 181–190.
19
S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 333; idem, Turnieje rycerskie..., s. 301. O kongresie krakowskim i towarzyszących
mu uroczystościach dworskich: J. Długosz, Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, Lib. IX (1300–1370), Varsoviae 1978, s. 320; A. Semkowicz, Krytyczny rozbiór Dziejów Polskich Jana Długosza (do roku 1384), Kraków 1887,
s. 374–376; Kronika katedry krakowskiej, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. II, wyd. A. Bielowski, Lwów 1872,
s. 631; S. Zajączkowski, Wilhelm de Machaut i jego wiadomości do dziejów Polski i Litwy w XIV w., „Kwartalnik Historyczny”, R. XLIII, 1929, s. 217–228; Chronographia Regum Francorum, ed. H. Moranvillé, t. II, Paris 1893, s. 300–
302; A. F. Grabski, Polska w opiniach Europy Zachodniej XIV–XV w., Warszawa 1968, s. 74–75; R. Grodecki, Kongres
krakowski w roku 1364, Warszawa 1939, s. 55–96; J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Wrocław 1986, s. 133–139.
20
D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski..., s. 27.
21
V. Vok Filip, op. cit., s. 38–39. Na formularz nominacyjny z czasów Karola IV, wskazujący na dosyć niską pozycję
herolda, stojącą wyżej jedynie od nadwornych grajków i minstreli, natrafił zasłużony dla czeskiej heraldyki: M. Kolář,
Českomorawská heraldika, Praha 1902, s. 10. Por. T. Krejčik, Čeští heroldi..., s. 44.
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wa IV jego struktura musiała być już ukształtowana, skoro jeden z dokumentów wspomina króla
herbowego (rex omnium heraldorum)22. Nazwy urzędowe czeskich heroldów poznajemy z dokumentów Zygmunta Luksemburczyka. W wystawionym w Wiedniu 6 V 1413 r., przyjmowany
był na służbę Klaus „Karlstein” jako marszałek herbowy (marschalk der wapen). Nazwą „Behemerland” posługiwał się Johann Mausdorff, powołany 3 VI 1433 r. w Rzymie na najwyższego
herolda (króla herbowego) Królestwa Czeskiego23. Z kolei w państwie krzyżackim, o czym będzie
jeszcze mowa szerzej, funkcję króla herbowego „Preussen” udaje się potwierdzić na dworze wielkiego mistrza od roku 133824.
Z roli heroldów w ceremoniale dworskim wynikał ich udział w uroczystościach funeralnych
władców i seniorów, które w późnym średniowieczu akcentowały przywiązanie do więzi genealogicznych i oznak heraldycznych25. Opis egzekwii za duszę zmarłego Kazimierza Wielkiego (19 XI
1370) w kronice Jana z Czarnkowa wymienia w orszaku, zaraz za 40 rycerzami w pełnych zbrojach pokrytych suknem szkarłatnym, 12 postaci niosących chorągwie i tarcze herbowe, z których
jedenastu reprezentowało poszczególne księstwa i jedna na końcu z chorągwią i tarczą Królestwa
Polskiego26. Według relacji augsburskiego kronikarza, opisującego podobny ceremoniał podczas
pogrzebu cesarza i króla czeskiego Karola IV Luksemburskiego w Pradze w 1378 r., przed marami
z odkrytym ciałem szli heroldowie (!) z herbami różnych ziem, niosąc na końcu czeskiego lwa na
czerwonym polu i czarnego rzymskiego orła z głową zwróconą do dołu27. Czy wśród dwunastu
postaci niosących chorągwie i tarcze herbowe, o których pisze polski kronikarz, byli także heroldowie królewscy? W odpowiedzi na to pytanie nie pomagają nam także inne przekazy z uroczystości pogrzebowych królów polskich w późnym średniowieczu, pomijające udział w nich heroldów28. Pozostaje wierzyć, że chociaż pod jedną z tych postaci, niosącą chorągiew i tarczę z herbem
Królestwa Polskiego, krył się herold nadworny Kazimierza Wielkiego.
F. Palacký, Über Formelbücher, zunächst in Bezug auf böhmische Geschichte, 2. Lief., „Abhandlungen derr bohmischen Gesellschaftt der Wissenschaften”,
”,, V Folge, 5. Band, Prag 1847 (resp. 1848), s. 114, nr 126. Z dokumentu z 6 V 1413 r. poznajemy Konrada Lützemburga, herolda Wacława IV, którego przyjmował na służby Zygmunt Luksemburski: Die Urkunden Kaiser Sigmunds 1410–1437, bearb. von W. Altmann, [w:] Regesta Imperii XI,
hrsg. J. F. Böhmer, Innsbruck 1896–1900, Teil I, s. 28, nr 473. Por. T. Krejčik, Čeští heroldi..., s. 45; V. Vok Filip,
op. cit., s. 39–40.
23
Die Urkunden Kaiser Sigmunds..., Teil I, s. 28, nr 472; ibidem, Teil II, s. 237, nr 9472. Por. T. Krejčik, Čeští heroldi..., s. 45–46; V. Vok Filip, op. cit., s. 39. Z połowy XV w. pochodzi również najstarsze wyobrażenie plastyczne
herolda czeskiego: K. Schwarzenberg, Heraldika, čili přehled její teorie se zřetelem k Čecham na vývojovém základě,
Praha 1941, Tab. XII.
24
W. Paravicini, Die Preussenreisen des europäischen Adels, Sigmaringen 1989–1995, Teil I, s. 331; idem, Die ritterlich–höfisches Kultur..., s. 82.
25
M. Vale, War and Chivalry. Warfare and Aristocratic Culture in England, France and Burgundy at the End of the
Middle Ages, London 1981, s. 92–93; M. Gaude–Ferragu, D’or et de cendres: la mort et les funérailles des princes dans
le royaume de France au bas Moyen Âge, Lille 2005, s. 28–29, 186–195; R. E. Giesey, The royal funeral ceremony in
renaissance France, Genève 1960, zob. Index, s. 230–231 (hasło ‘Heralds’); P. Contamine, Wojna w średniowieczu,
przekł. M. Czajka, Gdańsk–Warszawa 2004, s. 334.
26
Joannis de Czarnkow Chronica Polonorum, wyd. J. Szlachtowski, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. II, Lwów
1872, s. 646.
27
Augsburger Chronik von 1386–1406, ed. F. Frensdorf, [w:] Die Chroniken der schwäbischen Städte 1, (=Die Chroniken der deutschen Städte vom 14 bis 16. Jh., Bd. 4), Leipzig 1865, s. 59–63.
28
D. Kucia, Repraesentator a kiryśnik. Idea wyobrażania zmarłego władcy w ceremoniale pogrzebowym królów Polski
od XIV do XVII wieku na tle ceremonii Europy chrześcijańskiej, [w:] Teatrum ceremonialae na dworze książąt i królów
polskich. Pamięci Profesora Aleksandra Gieysztora, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 1999, s. 87–98; E. Śnieżyńska–Stolot, Dworski ceremoniał pogrzebowy królów polskich w XIV w., [w:] Sztuka i ideologia XIV wieku, Warszawa
1975, s. 89–100.
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Nie wiele wnosi w poszukiwania śladów urzędu herolda na dworze królów polskich krótki
okres rządów andegaweńskich. Ludwik nie przebywał na dworze w Krakowie, a Jadwiga ceniła
sobie bardziej ascetyczny tryb życia niż wymogi etykiety dworskiej. Nawet, jeśli Ludwik miał
na swoim dworze własnych węgierskich heroldów i nie uważał za konieczne powoływanie ich
jeszcze dla Polski29, to jego heroldowie musieli docierać na ziemie polskie z różnymi misjami
powierzonymi przez monarchę. Wiadomo skądinąd, że herold króla węgierskiego o urzędowej
nazwie Ungerland, towarzyszący orszakowi księcia brzeskiego Ludwika II, był w marcu 1408 r.
gościem na dworze wielkiego mistrza krzyżackiego w Malborku30. Cztery lata później, na mocy
dokumentu z 8 VII 1412 r. wystawionego przez króla rzymskiego i węgierskiego Zygmunta Luksemburczyka w Ofen, mianowany został na króla herbowego Johann Kunigsberg, który odtąd
miał prawo posługiwać się nazwą urzędową Ungerland oraz być zwierzchnikiem innych węgierskich heroldów i persewantów31. Nazwa urzędowa „Ungerland/Hungerland” używana była przez
węgierskich królów herbowych także później32.
Interesującą w tym względzie wskazówkę, świadczącą o znajomości w późnośredniowiecznej
Polsce realiów funkcjonowania i organizacji urzędu herolda, stanowi list króla herbowego Andegawenii i Turenii, napisany niedługo po 1400 roku33. Za jego autora uchodzi Mikołaj Villart,
zwany „Calabre, roy d’Anjou”, który udziela w nim odpowiedzi na siedem pytań dotyczących
kompetencji heroldów. Powołuje się przy tym na własne doświadczenie oraz informacje uzyskane od innych heroldów. W końcowej części tego swoistego traktatu, opisując znaczenie rytuału
kreowania heroldów wspomina, że jako persewant słyszał od pewnego Polaka (de Poulaine), że
posiada on w swoim domu księgę z „ordonansami”, w której opisano, jak podczas wojny z władcą węgierskim, cesarz — przyjmując wyzwanie do bitwy — uroczyście koronował swojego króla
herbowego, żeby zademonstrować rangę tego urzędu, po czym dokonał pasowania jednego ze
swoich rycerzy wyruszających do walki. Interpretacja tego wątku rękopisu nie jest jednak łatwa.
Czyżby chodziło mu o jedną z wojen Wittelsbachów lub Luksemburgów z węgierskimi Andegawenami w drugiej połowie XIV stulecia? Nie wiemy, kim był zagadkowy informator z Polski, oraz
w jakich okolicznościach doszło do jego spotkania z Villartem? Na pewno jednak musiało ono
mieć miejsce przed 1389 r., zanim ten został królem herbowym34. Piwowarczyk we wspomniaD. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski..., s. 27.
Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409, hrsg. E. Joachim, Königsberg 1896, s. 473: Item 2 m. Ungerlande dem herolde, als her mit dem herzogen von Bryge hy was. Por. W. Paravicini, Die Preussenreisen..., Teil I, s. 33,
przyp. 61, zob. także Tab. 3, Nr 44 i Tab. 12, nr 92; A. R. Chodyński, Styl i formy życia świeckiego na dworze wielkich
mistrzów w Malborku, [w:] Zamek i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku. Materiały XIX Seminarium Mediewistycznego, red. J. Wiesiołowski, Poznań 2001, s. 105.
31
Die Urkunden Kaiser Sigmunds..., Teil II, s. 18, nr 266; É. Nyulászi–Straub, Zur Geschichte des ungarischen Wappens, „Ungarn–Jahrbuch. Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gabiete” 25, 2000/2001, s. 301; V. Vok
Filip, op. cit., s. 39, przyp. 92.
32
W końcu XV i na początku XVI w. posługiwał się taką nazwą herold Zygmunt Ungerland: Ausgewählte Regesten des Kaiserreiches unter Maximilian I. 1493–1519, [w:] Regesta Imperii XIV, hrsg. J. F. Böhmer, Bd. II, T. 1–2:
1496–1498, bearb. H. Wiesflecker, M. Holleger, Manfred–Köln u.a. 1993, nr 4495, 5025, 5129, 5219, 8153,
8154, 8156.
33
Oxford, Bodleian Library, MS. Rawl. C. 399, fols. 79v–80r.; G. Melville, Der Brief des Wappenkönigs Calabre.
Sieben Auskünfte über Amt, Aufgaben und Selbstverständnis spätmittelalterlicher Herolde (mit Edition des Textes),
„Majestas” 3, 1995, s. 115–116: wiersz 459–467; A. R. Wagner, Heralds and Heraldry, s. 44.
34
Calabre wspomniał w swoim liście, że został koronowany na króla herbowego 1 V 1389 r. podczas uroczystości
w Saint–Denis, kiedy Ludwik II d’Anjou (†1417), tytularny król Neapolu i Sycylii, któremu on służył jako herold,
oraz jego brat książę Tarentu, zostali pasowani na rycerzy: G. Melville, Der Brief..., s. 75–76, zob. także s. 110: wiersz
306–311; A. R. Wagner, Heralds and Heraldry, s. 41, 43.
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nym Polaku upatruje osobę duchowną i bliskiego współpracownika Ludwika Andegaweńskiego
(†1382), króla Węgier i Polski35. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby tak jak czyni to Gert
Melville, uznać, że tym informatorem był polski herold, z którym Calabre spotkał się podczas
jednej ze swoich służbowych podróży36.
Najstarszymi świadectwami urzędu herolda na dworze królów polskich, zbiegającymi się ze
schyłkiem XIV i początkiem XV wieku, są dwa dobrze znane dokumenty Władysława Jagiełły.
Po długim okresie milczenia źródeł, w latach 1395–1403 objawiają się nam aż trzej heroldowie:
Święsław, Jaśko i Wawrzyniec Polanlant. Nie są to jednak typowe akty nominacyjne, określające kompetencje, uprawnienia i przywileje heroldów, wskazujące na pozycję oraz strukturę tego
urzędu na dworze królewskim. Nie dowiemy się z nich także niczego o samym obrzędzie kreacji
heroldów króla polskiego. Wystawca skupił się jedynie na materialnym aspekcie aktu, zapewniając heroldom stałe uposażenie w dowód uznania dla ich umiejętności i zasług. Zestawienie
zawartych w obu dokumentach informacji oraz porównanie ze sobą może jednak doprowadzić
do interesujących wniosków i nasuwa wiele nowych pytań.
Pierwszy z dokumentów, to akt wystawiony przez króla 9 VI 1395 r. w Krakowie, którego
oryginał pergaminowy, niegdyś przechowywany w Archiwum Koronnym Krakowskim (dział:
Palatinatus Russiae), zachował się do dzisiaj w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych
w Warszawie. Znany jest także z odpisu, sporządzonego w końcu XVIII w. i umieszczonego
w tzw. Tekach Naruszewicza, znajdujących się w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie37.
Dyplom ten, opatrzony pierwotnie jedną pieczęcią, na co wskazują widoczne nacięcia, potwierdza dokonanie zapisu na rzecz herolda Świeszka (Svesconi heroldo), a więc chyba Święsława, w postaci 80 grzywien dochodu zabezpieczonego na wsi Iskrzynia Wola w ziemi sanockiej. Władca
zezwalał mu „de nostre celsitudinis gratia speciali” wykupić tę wieś za wskazaną kwotę od Jana
Wataja z Kadzanowa. W ten sposób monarcha chciał wynagrodzić go za „wierną służbę” (attentis
fidelibus serviciis), w tym zarówno za usługi już wyświadczone (w roli herolda lub persewanta?)
jak i te, które w przyszłości wyświadczy ku chwale swojego królestwa (nostre maiestati regie). Nie
bardzo jednak wiadomo na czym one polegały, gdyż dokument nie określa zakresu jego obowiązków oraz nie zamieszcza katalogu zadań. Wtrącenie odnoszące się do wcześniejszych zasług
stanowić może dowód, że obowiązki herolda pełnił on już przed 1395 r. Nawiązanie do przyszłości wskazuje, że służby te mógł świadczyć potem jeszcze przez dłuższy czas, gdyż znajdowały
one uznanie króla i były przez niego doceniane. Niestety nie wiemy nic więcej o wcześniejszych
i dalszych losach tego herolda, którego biografii nie udało się dotąd uzupełnić o kolejne fakty.
Nie trudno jednak dostrzec, że urząd herolda sprawia wrażenie już zadomowionego, co pozwala powiązać jego powstanie z panowaniem ostatnich Piastów albo przynajmniej z panowaniem
Andegawenów. W każdym razie w końcu XIV w. służba heroldów królewskich, przebywających
D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski..., s. 27.
G. Melville, Der Brief..., s. 96.
37
Warszawa, AGAD, Zb. dok. perg. nr 4678 (dokument ten udostępniany jest także w Internecie na stronie:
<http://dziedzictwo.polska.pl/katalog/skarb,Zezwolenie,gid,360484,cid,1070.htm>); Kraków, Bibl. Czart.,
sygn. 9, Teki Naruszewicza [dalej TN], s. 641–641, nr 170; Kodeks dyplomatyczny Małopolski [dalej KDM],
t. IV, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1905, s. 50, nr 133: quomodo attentis fidelibus servicijs Suesconis heroldi,
quibus idem nostre maiestati regie placere meruit et in futurum aucto fidelitas studio poterit uberius complacere,
quorum intuitu volentes eundem Svesconem specialium graciarum prosequi favoribus. Wieś Iskrzynia Wola, której lokację
na prawie magdeburskim na mocy przywileju wystawionego w Sanoku przez Kazimierza Wielkiego (1352) przeprowadził
późniejszy sołtys Jakub Iskra, powstała w miejscu starej wczesnopiastowskiej osady Obrwinowo (Obrwinów, Dobrwinów?): A. Fastnacht, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340–1650, Wrocław 1962, s. 275; S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 333.
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na dworze władcy, nabiera stałego charakteru, w przeciwieństwie do okresu wcześniejszego, jak
można przypuszczać, kiedy z ich usług korzystano tylko doraźnie, na czas realizacji powierzonych
zadań38. Wyjaśniałoby to kłopoty ze znalezieniem starszych śladów, pochodzących z okresu ich
obecności na królewskim i książęcych dworach Piastów.
W późniejszym o osiem lat dokumencie królewskim, wystawionym 25 VIII 1403 r. w Nowym Mieście Korczynie, którego oryginał pergaminowy z pieczęcią odciśniętą w czerwonym wosku znajduje się w zbiorach krakowskiej Biblioteki Naukowej PAU i PAN, natrafiamy na dwóch
innych heroldów39. Jednym z nich jest Wawrzyniec (Laurencio Polanlant heraldo nostro), któremu
król polecił zwiększyć uposażenie o 10 kop groszy wypłacanych rocznie z żup solnych, którą to
kwotę zdjęto z uposażenia herolda Jaśka (Jesszconis). Przekazanie wynagrodzenia z żup solnych
Wawrzyńcowi nastąpiło chyba po zakończeniu urzędowania przez Jaśka, do czego mogło dojść
na skutek objęcia przez niego innej funkcji albo śmierci (przed 25 VIII 1403 r.). Ze względu na
swoje umiejętności i doświadczenie, zdarzało się, że po odbyciu służby heroldowie awansowali
na wyższe stopnie i godności w dyplomacji lub na dworze. Przy jego imieniu znajdujemy określenie nostri antiqui heraldi, odnoszące się do wieku (?) lub wskazujące, że był on poprzednikiem Wawrzyńca. Nie mamy jednak do czynienia ze śladem rozpoczęcia kariery przez drugiego
z wymienionych heroldów, gdyż w uzasadnieniu decyzji o zwiększeniu uposażenia Wawrzyńcowi
władca przyznaje, że czyni to powodowany jego „przezorną zręcznością i rozważną gotowością”
(perpendentes providam agilitatem et circumspectam promptitudinem), a okazana hojność miała
uczynić go jeszcze bardziej oddanym. Działania i przymioty Wawrzyńca miały okazać się przydatne w rozsławieniu honoru królestwa (pro dilatacione honoris nostri), przysparzając monarchii
oczywistego splendoru. Nie widomo, czy jemu właśnie należy przypisać, mającą miejsce szesnaście miesięcy wcześniej (!), misję poselską na dwór wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego.
Pobyt polskiego herolda (Polanland des konigis von Polan herolde), pod datą 21 IV 1402 r., został
odnotowany w księdze podskarbiego malborskiego40. Jeśli założyć, że już przed 1403 r. nazwą
Polanlant (Polanland) posługiwał się Wawrzyniec, to najpewniej on posłował wtedy do Malborka
i zgodnie z ogólnie przyjętym zwyczajem otrzymał na polecenie Hanusza Rymana, dworzanina
wielkiego mistrza, wynagrodzenie w wysokości 2 grzywien, stanowiące gratyfikację od adresata
misji. Ten tok rozumowania zdaje się potwierdzać S. K. Kuczyński, który również skłonny jest

Warto odnotować, że w czasach Jan Luksemburskiego i także jeszcze Karola IV Luksemburskiego służba heroldów
w Królestwie Czeskim nie miała chyba stałego charakteru. Jej przekształcenie się w posiadający swoją strukturę organizacyjną urząd nadworny przypada dopiero na czasy Wacława IV i Zygmunta Luksemburczyka: T. Krejčik, Čeští
heroldi..., s. 45.
39
Kraków, Bibl. Nauk. PAU i PAN, nr 609; Zbiór dokumentów małopolskich [dalej ZDM], cz. 6, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska–Kuraś, Wrocław 1974, nr 1658: Wladislaus Dei gracia rex Poloniae, Lithwanieque princeps suppremus et heres Russie etc. significamus, quibus expedit, universis, quod adtenta mente perpenden(tes) providam agilitatem et
circumspectam promptitudinem Laurencii Polanlant, quibus pro dilatacione honoris nostri nobis se abilem reddere poterit
acque promptum, horum intuitu cupientes ipsum ad nostra obsequia et ad propagandos nostros honores magnis fervidum
facere ac de prompto reddere prompciorem sibi de salario condecenti, videlicet decem sexagenarum decrevimus providendum et immedi(et)ate sallari Jesszconis nostri antiqui heraldi sibi eisdem decem sexagenis tenore presencium quolibet anno
providemus de zuppis nostris per ipsum tollendis et levandis.
40
Das Marienburger Tresslerbuch..., s. 160: Item 2 m. Polanland des koniges von Polan herolde gegeben. Por. A. Nowakowski, The Toruń Meetings of King Władysław Jagiełło with the Great Master of the Teutonic Order Konrad von Jungingen, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, s. 41; A. R. Chodyński, Styl i formy życia świeckiego..., s. 105; M. Radoch,
Księga podskarbiego malborskiego jako źródło do poznania kontaktów Polski z Zakonem Krzyżackim w latach 1399–
1409, [w:] Tekst źródła: krytyka, interpretacja, red. B. Trelińska, Warszawa 2005, s. 295; A. Szweda, Organizacja
i technika dyplomacji polskiej..., s. 323, nr 18.
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łączyć tę akcję z Wawrzyńcem, a nie z Jaśkiem, chociaż ten musiał wtedy jeszcze być na urzędzie41.
W takim razie, pochwały króla wynoszące rozwagę i poświęcenie Wawrzyńca mogły odnosić się
do jego zasług i umiejętności poselskich, którymi wykazał się między innymi w tej misji, podjętej
ad propagandos nostros honores. W zakres obowiązków Jaśka i Wawrzyńca wchodziły także zadania
i obowiązki wynikające z ceremoniału dworskiego, skoro należeli do królewskiego orszaku
(nostra obsequia). Możemy domyślać się, że musieli towarzyszyć swojemu władcy podczas ważnych
wydarzeń i uroczystości dworskich, a zwłaszcza tych, które kształtowały prestiż dynastii i monarchii
(koronacje, wesela, chrzciny, pogrzeby, wizyty zagraniczne, odwiedziny obcych władców, wyprawy
wojenne, itd.). Zakres obowiązków heroldów na dworze królów polskich w późnym średniowieczu
podlegał takim samym przemianom, jak w innych krajach, poszerzając się o nowe zadania. Ich biegłość w sprawach etykiety dworskiej sprawiła, że stawali się coraz bardziej przydatni w dyplomacji
oraz w służbie królewskiej propagandy, głosząc chwałę władcy i królestwa.
Ostatnią część dokumentu Jagiełło adresuje do Mikołaja Bochnera, swojego żupnika, oraz
jego ewentualnych następców, aby ten wypłacał (w ramach przyznanego uposażenia? ponadto?)
Wawrzyńcowi z żup królewskich raz na kwartał 3 półkopy groszy (tj. 360 groszy w ciągu roku),
czyniąc to tak długo, aż nie otrzyma od króla innego polecenia. Czyżby to było dotychczasowe uposażenie Wawrzyńca, które zostało teraz zwiększone o wynagrodzenie pobierane wcześniej
przez Jaśka (600 groszy rocznie)42? Umieszczony pod dokumentem dopisek „ad relacionem Sbignei marsalci” daje nam do zrozumienia, że pełniony przez Wawrzyńca urząd podlegał marszałkowi dworu.
Nie może nam umknąć jeszcze jeden ważny szczegół, na który już dawno zwrócił uwagę
S. K. Kuczyński. Przy imieniu Wawrzyńca zapisano nazwę urzędową herolda królewskiego —
Polanlant. Jej pojawienie się w dokumencie królewskim, jak słusznie zauważył Piwowarczyk, jest
wyraźnym sygnałem zinstytucjonalizowania się urzędu herolda w późnośredniowiecznej Polsce43.
Podobne określenie, utworzone od nazwy kraju, spotykamy w tytulaturze herolda wielkiego
księcia litewskiego (Litherland). W formularzu podkanclerzego Stanisława Ciołka (1423–1437)
zachowała się kopia dokumentu bez daty i miejsca wydania, na mocy którego Witold (Aleksander) mianuje na swojego herolda Jana Litherlanda44. Warto przyjrzeć się baczniej również i temu
dokumentowi, gdyż organizacja urzędu herolda na dworze litewskim mogła być wzorowana na
rozwiązaniach stosowanych na dworze królów polskich45. Z dokumentu wynika, że nominowany
przez Witolda herold został przyjęty w poczet dworu książęcego (nostre curis collegio agregamus).
S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 334.
Nie wiadomo jednak, czy nie chodzi tutaj o problemy z regularną płatnością przyznanego Wawrzyńcowi uposażenia, gdyż znane są perypetie Mikołaja Bochnera z wypłatą narastających zaległości zobowiązań finansowych: J. Ptaśnik, Studia nad patrycjatem krakowskim w wiekach średnich, „Rocznik Krakowski” XV, 1913, s. 66–70; S. Fischer,
Dzieje bocheńskiej żupy solnej, Warszawa 1962, s. 30–31.
43
D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski..., s. 28.
44
Liber cancellariae Stanislai Ciołek. Ein Formelbuch der polnischen Königskanzlei aus der Zeit der hussitischen Bewegung, hrsg. J. Caro, Teil I, Wien 1871, nr 118, s. 204; Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi magni ducis Lithuaniae
1386–1430, wyd. J. Ochmański, Warszawa–Poznań 1986, nr 209; W. Paravicini, Die Preussenreisen..., Teil I, s. 330,
przyp. 537; B. W. Brzustowicz, Udział rycerstwa polskiego w zagranicznych turniejach w średniowieczu, „Herald” 7,
1993, s. 9, przyp. 6.
45
Związek Litwy z Polską, zwłaszcza po zawarciu układu w Horodle w 1413 r., kiedy kilkadziesiąt rodów litewskich
przyjęło herby i przywileje polskiej szlachty, odcisnął swoje piętno na rodzącej się litewskiej heraldyce i pojęciu szlachectwa: O. Halecki, O początkach szlachty i heraldyki na Litwie, „Kwartalnik Historyczny”, R. XXIX, nr 1/4, 1915;
W. Semkowicz, Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskim w unii horodelskiej 1413 roku, [w:] Polska i Litwa
w dziejowym stosunku, oprac. W. Abraham, Kraków 1914, s. 393–446; idem, O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413, [w:] Lithuano–Slavica Posnaniensia. Studia Historia, t. III, Poznań 1989.
41
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Przysługiwać mu miały wszelkie prawa i przywileje wynikające z pełnionej funkcji, jak również
łaski i ulgi, którymi cieszą się heroldowie w innych chrześcijańskich królestwach i księstwach
(ceteri regum et aliorum Christianorum principium heraldy)46. Nie inaczej było chyba w przypadku
polskich heroldów, chociaż dokumenty królewskie z 1395 i 1403 r., skupiające się głównie na
kwestii uposażenia, o tym milczą. Wielki książę powoływał się na różne przymioty herolda, którego cechowały wytworne obyczaje i piękna mowa. W oczach władcy jest on osobą godną ze wszech
miar zaufania, gdyż jego odwaga i poświęcenie zostały sprawdzone w różnych okolicznościach.
Dalsza część tekstu sprawia wrażenie listu rekomendacyjnego, w którym wielki książę poleca
swojego herolda opiece innych władców, aby zapewnili mu bezpieczeństwo podczas przemarszu
przez ich terytorium oraz udzielili hojnej gościny ilekroć ich odwiedzi. W zapisce podwody kazimierskiej z 6 IV 1422 r. występuje jakiś Johanni nuncio ducis Vitoldi, którym mógł być właśnie
Jan Litherland47. Nie wiemy, kiedy heroldowie pojawili się na dworze Witolda, ale z pewnością
nie później niż na początku XV wieku. O jednym z nich słyszymy w latach 1405–1409, czyli
w okresie poprzedzającym wybuch wielkiej wojny z zakonem. Chodzi o Mikołaja Łuczko (Niclus
Luczke des herzogen Wytouwts herolde), który kilkakrotnie bywał w Malborku, czego śladem są
wypłacone mu kwoty tytułem rekompensaty za wykonywane misje48.
Na uformowanie się i ustrój urzędu herolda na dworach króla polskiego i wielkiego księcia
litewskiego w późnym średniowieczu wpływ mogły mieć kontakty z dworem wielkiego mistrza
w Malborku i Toruniu, przyciągającym uwagę zachodnioeuropejskiego rycerstwa i władców49.
Źródła krzyżackie dokumentują również odwiedziny licznych królów herbowych, heroldów
i persewantów, w tym z Francji, Anglii, Polski, Niderlandów, Węgier, Czech, Śląska, księstw
pomorskich, Szwecji, Litwy, Burgundii, Portugalii i licznych krajów niemieckojęzycznych50. Niektórzy z nich nie pozostawili po sobie najlepszego wrażenia, skoro dowiadujemy się, że jakiś
persewant jąkał się, a inny był bez mała błaznem51. Z glejtu podróżnego, który wystawił 10 V
1450 r. w Malborku wielki mistrz Ludwik von Erlichshausen dla herolda króla Nawarry, wynika,
że gość ten przez pewien czas korzystał z gościnności zwierzchnika zakonu, a następnie zamierzał
udać się w dalszą podróż na dwory innych władców52.
Odrzucić jednak należy hipotezę o wzorowaniu się Wawrzyńca Polanlant na nazwie herolda
wielkiego mistrza (Preusserland), zwłaszcza że ta pojawia się w źródłach krzyżackich w takiej for-

O szczególnych przywilejach przysługujących heroldom zob. E. v. Berchem, op. cit., s. 211; V. Vok Filip, op. cit.,
s. 38; S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 2.
47
Podwody kazimierskie 1407–1432, wyd. S. Krzyżanowski, „Archiwum Komisji Historycznej”, t. XI, Kraków
1900–1913, s. 418.
48
Das Marienburger Tresslerbuch, s. 348, 360, 483, 540, 544; S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 334.
49
S. Jóźwiak, J. Trupinda, Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309–
1457), Malbork 2007, s. 261–278; A. R. Chodyński, Styl i formy życia świeckiego..., s. 104–110; Bogdan W. Brzustowicz, Turnieje rycerskie a zakon krzyżacki na ziemiach polskich w średniowieczu, [w:] Studia z Dziejów Polskiej
Historiografii Wojskowej, t. VI, red. B. Miśkiewicz, Poznań 2002, s. 119–135.
50
S. Jóźwiak, J. Trupinda, Organizacja życia..., s. 266–267; W. Paravicini, Die Preussenreisen..., Teil I, s. 329–332;
Teil II, s. 129–130; A. R. Chodyński, op. cit., s. 104–105. Zob. Das Marienburger Tresslerbuch..., s. 18, 24 (herold
francuski Franczoser); s. 300, 383, 440, 462, 477 (herold księcia wirtemberskiego Wirtenberg); s. 348, 377, 382, 395
(herold króla czeskiego Karlstein z persewantem); s. 418 (angielski król herbowy Engillant; persewant księcia Brunszwiku); s. 429 (persewant księcia słupskiego); s. 473 (herold króla węgierskiego Ungerland); s. 495 (dwaj persewanci
króla Szwecji); s. 515 (persewant pana v. Eberstein Samaythe); s. 531 (persewant pana na Schwartzburgu); s. 537,
559 (Johann Tillenberg, herold hrabiego Nassau).
51
Das Marienburger Tresslerbuch..., s. 308, 377; S. Jóźwiak, J. Trupinda, Organizacja życia..., s. 267.
52
S. Jóźwiak, J. Trupinda, Organizacja życia..., s. 267.
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mie stosunkowo późno53. Spotykamy ją w dokumencie z 1439 r. przy imieniu herolda Bertholda,
działającego w okresie rządów wielkiego mistrza Pawła von Rusdorf54. Wcześniej, funkcję króla
herbowego w Prusach (Preussen), zapisywano inaczej: rex hiraldorum de Sprus (1338), rex hiraldorum de Prussia (1340), die coninc van den yrauden (1344), die coninc van den hyerauden in Pruyssen (1363), die coninc van Prwssen (1369), der herolden konige (1403). Wypada podkreślić, że nie
wszyscy z królów herbowych, których zestawił Werner Paravicini, służyli na dworze wielkiego
mistrza, gdyż tak zapisywana nazwa może odnosić się również do obcych królów herbowych,
którzy przebywali w tym czasie w Prusach55. Nazwy Polanlant i Litherland, podobnie zresztą jak
Preusserland, nawiązują wyraźnie do nazewnictwa ogólnie stosowanego przez królów herbowych,
którzy pełnili funkcję oficjalnych heroldów państwowych (Frankenland, Behemerland, Teutschland, Meissenland, Sachsenland, Schwabenland, Ungarland, Ireland). W Europie Zachodniej
nazwy urzędowe heroldów spotykamy od 1327/1346 r., w tym w Niemczech nie później niż od
1385 r. W tym samym mniej więcej czasie, w wyniku procesu hierarchizacji heroldów, wykształca
się trzy lub czterostopniowa struktura urzędu, składającego się z persewantów, heroldów, marszałka herbowego i króla herbowego, który podlegał marszałkowi dworu56.
Stefan K. Kuczyński przyjmuje, że w latach 1395–1403 na dworze królewskim urzędowało
(kolejno po sobie?) trzech heroldów: Święsław, Jaśko i Wawrzyniec57. Takie założenie nie wyczerpuje jednak wszystkich możliwości interpretacyjnych i skłania do wyciągnięcia następujących
wniosków:
1) w latach 1395–1403 mógł jeszcze urzędować herold królewski Święsław, uposażony dochodem w ziemi sanockiej;
2) przed 1403 r. funkcję herolda, być może przez jakiś czas równocześnie ze Święsławem,
pełnił od dłuższego chyba czasu Jaśko nazwany „starym” (poprzednim? wcześniejszym?)
heroldem, który tak samo jak potem Wawrzyniec pobierał wynagrodzenie zabezpieczone
w dochodach z żup solnych;
3) początków kariery herolda Wawrzyńca należy szukać również przed 1403 r., co może dowodzić, że w pewnym okresie (co najmniej w latach 1402–1403) wypełniał swoje obowiązki równolegle do Jaśka, a być może i Święsława;
4) roczne uposażenie Wawrzyńca, przyznane w kwocie 600 groszy, które dotąd pobierał Jaśko,
było wyższe od uposażenia Jaśka o 360 groszy (wypłacanych raz na kwartał po 90 groszy);
5) nazwę urzędową Polanlant spotykamy tylko przy imieniu Wawrzyńca, co może sugerować,
że jego funkcja była ważniejsza od rangi pozostałych heroldów.
Na podstawie powyższych wniosków można sformułować twierdzenie, że Święsław, Jaśko
i Wawrzyniec nie sprawowali swojego urzędu kolejno po sobie, ale przynajmniej przez pewien
okres, tj. między 1395 i 1403 r., mogli pełnić funkcje heroldów równocześnie. A skoro tak,
to należało by się zastanowić nad relacjami między nimi i ewentualną podległością służbową.
S. K. Kuczyński, Herby w twórczości historycznej..., s. 224. W późniejszych pracach widoczna jest jednak ewolucja
tego stanowiska: idem, Heroldowie..., s. 334. Za Kuczyńskim zajęli podobne stanowisko: D. Piwowarczyk, Obyczaj
rycerski..., s. 28; B. W. Brzustowicz, Turnieje rycerskie a zakon krzyżacki..., s. 124–125.
54
W. Paravicini, Die Preussenreisen, Teil I, s. 332; A. R. Chodyński, op. cit., s. 104.
55
W. Paravicini, Die Preussenreisen, s. 331, Tab. 47.
56
Idem, Die ritterlich–höfisches Kultur..., s. 82–83; G. Melville, Der Brief..., s. 70; H. Kruse, Herolde, s. 313.
57
S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 333–334, 336. Podobnie J. Szymczak, Knightly Tournaments..., s. 15, który
przyjmuje, że Jaśko był następcą Świeszka. O braku jednoznacznych podstaw do stwierdzenia, że Jaśko był bezpośrednim sukcesorem Świeszka, zdaje się jednak świadczyć to, że zabezpieczeniem jego uposażenia nie były dochody
z żup solnych.
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Wskazówką jest chyba nazwa Polanlant przy imieniu Wawrzyńca, świadcząca, że był on odpowiednikiem króla herbowego noszącego oficjalną nazwą kraju, któremu przed 1403 r. byli podporządkowani inni heroldowie królewscy (tj. Święsław, o ile jeszcze był na urzędzie, i Jaśko?) oraz
ich pomocnicy58. Oznaką urzędu Wawrzyńca musiała być tunika z godłem w postaci białego
orła w złotej koronie na purpurowym tle (franc. tabart, niem. Tappert) oraz berło herolda (niem.
Heroldsstab)59. Jego zwierzchnikiem, co jest zgodne z praktyką stosowaną w innych krajach, był
marszałek dworu. Niestety, żaden z heroldów króla polskiego, nie występuje w źródłach pod
nazwą króla herbowego (franc. roi d’armes; ang. king of arms ; niem. Wappenkönig). Nie udaje się
także potwierdzić persewantów (poursuivants), nazywanych tak na francuską modłę pomocników
herolda. Musimy wziąć pod uwagę również i to, że obowiązująca na Zachodzie terminologia mogła być w Polsce inaczej stosowana, czego nie wyklucza również Werner Paravicini w odniesieniu
do Niemiec60.
Jaśko był jednym z heroldów królewskich, którego uposażeniem wynagrodzony został Wawrzyniec. Dopuścić można także, że przed 1403 r. funkcję zwierzchnią pełnił właśnie Jaśko (Polanlant?), a jego podopiecznym był Wawrzyniec, który najpierw u jego boku zdobywał doświadczenie (zyskując królewskie zaufanie) i dopiero po nim objął wyższą godność. W takim przypadku,
to właśnie Jaśko posłowałby wiosną 1402 r. do Malborka, a nie Wawrzyniec61. Oznaczałoby to
jednak, że taką samą nazwą urzędową posługiwali się wszyscy heroldowie królewscy, a przynajmniej począwszy od Jaśka. W zasadzie można by zgodzić się z takim stanowiskiem, gdyby udało
się natrafić na przykład jej użycia przez innego herolda albo występowania tej nazwy na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Jak dotąd, możemy jedynie potwierdzić jej funkcjonowanie w latach
1402–1410, co wydaje się mocno zawężać zakres poszukiwań i wskazywać raczej wyłącznie na
Wawrzyńca. I jeszcze jedno spostrzeżenie. W dokumencie królewskim z 1403 r. imię Wawrzyńca
zostało wymienione dwukrotnie i za każdym razem zapisano przy nim nazwę „Polanlant”, jakby
stanowiła ona określenie tylko jemu przypisane. Nie spotkamy jej natomiast przy imieniu Jaśka,
który w takim razie powinien zostać nazwany: ‘Jesszco Polanlant, noster antiquus heroldus’. No
i wreszcie, nie natrafiamy na nią także wcześniej, przy imieniu herolda Święsława, jak i później
przy imieniu herolda Nikiela.
Największy problem jednak w tym, że w zasadzie nie dysponujemy przykładami działania
polskich heroldów królewskich w zespole62. Jedynym tego śladem może być wzmianka Długosza,
Hipotezę taką wysunęli ostatnio: B. W. Brzustowicz, K. Stevenson, Tournaments, Heraldry and Heralds in the
Kingdom of Poland in the Late Middle Ages, [w:] The Herald in Late Medieval Europe, s. 155–156. Wcześniej zwrócił
uwagę na analogie nazwy „Polanlant” do nazewnictwa królów herbowych: A. R. Chodyński, Styl i formy życia świeckiego..., s. 105.
59
O oznakach i atrybutach urzędu herolda: G. Oswald, Lexikon der Heraldik, Leipzig 1984, s. 198–199, 391–393;
A. Ailes, „You know me buy habit”: Heralds’ Tabards in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, „The Ricardian” 13,
2003, s. 1–11; S. K. Kuczyński, op. cit., s. 331. Zob. N. Drejholt, Heralds and heraldry, kat. nr 6 i 7; H. Wozel,
Turniere. Exponate aus dem Historische Museum zu Dresden, Berlin 1979, kat. nr 16. O noszeniu przez króla herbowego (King at Arms) charakterystycznej tuniki oraz zakazie posiadania broni w czasie turniejów wspomina Statua
Armorum, regulacja króla Anglii Edwarda I z 1292 r.: F. H. Cripps–Day, The History of the Tournament in England
and in France, London 1918, Appendix III.
60
W. Paravicini, Die ritterlich–höfisches Kultur..., s. 83.
61
Za Jaśkiem jako heroldem króla polskiego, który w kwietniu 1402 r. posłował do Malborka, opowiadają się:
M. Radoch, Księga podskarbiego malborskiego..., s. 295, przyp. 69; A. Szweda, Organizacja i technika dyplomacji polskiej..., s. 323, nr 18; P. Dudziński, Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997, s. 7.
62
W niektórych krajach zachodnioeuropejskich działający w zespole heroldowie zostali zrzeszeni w kolegia stanowiące zaczątek właściwych urzędów heraldycznych, np. we Francji w 1407 r. Karol VI powołał kolegium, na czele
którego stał Montjoye, król herbowy marche de France (G. Melville, Der Brief..., s. 74; M. Pastoureau, op. cit., s. 62),
58
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który opowiada, że w czasie prowadzonego przez wojska polskie oblężenia zamku Łucka, w środę 1 VIII 1431 r., wysłani zostali do załogi litewskiej heroldowie króla polskiego, aby nakłonić
obrońców do poddania się Jagielle63. Heroldowie królewscy występują jako caduceatores (ang.
macers), co stanowi odwołanie do symbolu pełnionego przez nich urzędu — laski, berła. Jednym
z nich mógł być Nikiel, prelocutor domini Regis alias herolth, który trzy lata później występuje
w zapisce sądowej dotyczącej rozliczeń z żupnikiem Mikołajem z Tarnawy. Ponieważ nie przedłużono dotychczasowemu żupnikowi dzierżawy żup solnych, aby wywiązać się ze zobowiązań
finansowych wobec króla i innych wierzycieli, domaga się on od herolda zwrotu wypłaconej mu
wcześniej kwoty 24 grzywien. Mamy zatem podstawy sądzić, że dochód z żup solnych stał się
z czasem stałym uposażeniem królewskich heroldów64. Herold ten nazwany został „wywoływaczem” albo „zapowiadaczem” (prelocutor), co dobrze oddaje jego rolę w ceremoniale i uroczystościach dworskich65.
Oprawa wizyt zagranicznych polskich władców, zgodnie z panującym wówczas zwyczajem,
wymagała zapewne, aby w królewskim orszaku znajdowali się heroldowie. Pobyt polskiego herolda w kwietniu 1402 r. w Malborku pokazuje, że mógł on później towarzyszyć swojemu władcy
w czasie wizyt na dworze wielkiego mistrza. Jednym z elementów programu takich spotkań były
uczty i turnieje, podczas których ważną rolę pełnili heroldowie. Nie inaczej było chyba podczas
jednej z kolejnych wizyt Jagiełły na dworze wielkiego mistrza, trwającej trzy dni, o której Długosz
wspomniał pod rokiem 1404, załączając przy tym opis turniejowego zwycięstwa polskiego rycerza Dobiesława z Oleśnicy66. Udział w tym wydarzeniu herolda króla polskiego, jak również podczas hucznych uroczystości w Budzie w 1412 r., urządzonych przez Zygmunta Luksemburczyka
z okazji podpisania pokoju polsko–węgierskiego, wydaje się prawdopodobny. W dniach 3–4 VI
1412 r., od rana do wieczora, odbywał się turniej z udziałem 100 rycerzy wielu narodowości,
w tym reprezentacja 14 doborowych rycerzy z Polski67. Jeden ze świadków tego zjazdu zanotował,
że przebywali wtedy na dworze węgierskim przedstawiciele 17 różnych narodowości i języków,
w tym między innymi: królowie, książęta, hrabiowie, baronowie i rycerze, a obsługą uroczystości
a w Anglii w 1484 r. Ryszard III utworzył College of Arms (J. W. Armstrong, The Development of the Office of Arms
in England, [w:] The Herald in Late Mediewal Europe, s. 10 n.; A. R. Wagner, Heralds and Heraldry, 54 n.). Por.
S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 331; W. Paravicini, Die ritterlich–höfisches Kultur..., s. 83.
63
J. Długosz, Annales, Lib. XI et XII (1431–1444), Varsaviae 2001, s. 30: Feria quarta in die Sancti Petri ad Vincula,
caduceatores in castrum Luczsko missi, qui suaderent, ut castri in manus Wladislai regis fieret dedicio. W przekładzie
tego fragmentu na język polski Julia Mrukówna identyfikuje caduceatores jako heroldów: J. Długosz, Roczniki czyli
kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Ks. XI i XII (1431–1444), przekł. J. Mrukówna, Warszawa 2004, s. 37. Inaczej
Karol Mecherzyński, który w starszej edycji kroniki, dopatruje się w nich gońców: J. Długosz, Dziejów polskich ksiąg
dwanaście, ks. XI i XII, przekł. K. Mecherzyński, [w:] Opera omnia, t. IV, Kraków 1869, s. 415. Zob. jednak J. Mączyński, Lexicon latino–polonicum ex optimae latinae linguae scriptoribus concinnatum, Królewiec 1564, 29b; Słownik
polszczyzny XVI wieku, t. VIII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 323.
64
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. Helcel, Kraków 1870, nr 2598; S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 336.
65
Słownik staropolski, t. II, red. S. Urbańczyk,Wrocław– Kraków–Warszawa 1956–1959, s. 542; J. Szymczak, Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy, s. 161–162.
66
J. Długosz, Annales, Lib.X (1370–1405), Varsovie 1985, s. 257; A. Nowakowski, op. cit., s. 42–45, w oparciu
o źródła krzyżackie, przesuwa termin tej wizyty na 1405 r.; A. Szweda, Organizacja i technika dyplomacji..., s. 368–
371, nr 14.
67
J. Długosz, Lib. X et XI, s. 201–203; M. Wertner, Die Ofener Gäste von 1412, „Jahrbuch der k. k. heraldischen
Gesellschaft „Adler”, Naue Folge, Bd. XVII, Wien 1907, s. 170–181; Itinerar König und Kaiser Sigismunds von
Luxemburg 1368–1437, hrsg. J. K. Hoensch, „Studien zu den Luxemburgen und ihrer Zeit” 6, Warendorf 1995,
s. 88–89.
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zajmowało się 17 heroldów reprezentujących różne kraje, a zatem musiał wśród nich być również
herold z orszaku Władysława Jagiełły68. I jeszcze jeden przykład. W rejestrze wydatków poniesionych w 1475 r. przez dwór bawarski na organizację wesela księcia Jerzego Bogatego z Jadwigą
Jagiellonką, znalazła się kwota 1273 i ½ reńskich guldenów przeznaczona dla heroldów, trębaczy,
bębniarzy i różnych spielleute z orszaków: cesarza, królów Polski, Węgier i Danii oraz jednego
hrabiego i jednego pana69. O ile jest rzeczą znaną, że w orszaku polskiej królewny, który przybył
na huczne uroczystości, okraszone ucztami, balami i turniejami, znajdowali się trębacze i Tatarzy,
to nie udaje się potwierdzić obecności herolda70.
Najbardziej dotkliwą lukę w naszej wiedzy o heroldach na dworze królów polskich stanowi
ich aktywność na polu heraldyki. Nie zachowały się ślady ich wpływu na ukształtowanie herbów,
ustalenie reguł oraz kodyfikację wiedzy i terminologii heraldycznej. Nie pozostawili po sobie
spuścizny w postaci traktatów heraldycznych, ról herbowych, ksiąg turniejowych i utworów literackich71. Za całkiem odosobnione należy uznać dzieło Insignia seu clenodia Regni Poloniae, które
jednak nie ma wiele wspólnego z zachodnimi rolami herbowymi i na dodatek jest przypisywane
zasłużonemu kanonikowi krakowskiemu, a nie heroldowi72. W pewnym tylko stopniu rekompensują tę lukę zagraniczne herbarze, sporządzone przez obcych heroldów i królów turniejowych,
których źródła informacji o polskiej heraldyce nie są znane. Heroldom w krajach zachodnich
były podporządkowane marchie herbowe (marche d’armes) i okręgi turniejowe, na obszarze których rejestrowali oni herby i sprawowali pieczę nad turniejami73. Przysięga składana podczas
obejmowania urzędu zobowiązywała ich między innymi do ciągłego pogłębiania wiadomości
o herbach władców, panów i rycerstwa różnych krajów, do czego okazję stwarzały zagraniczne
podróże, wyprawy wojenne, misje dyplomatyczne i zjazdy polityczne74. Nie wykluczone, że swoje informacje czerpali także od polskich heroldów lub na podstawie zredagowanych przez nich
zestawień herbowych. Okazję ku temu stwarzały kontakty z dworem wielkiego mistrza, czego
ślady pozostawiły obce herbarze. Na ciekawą wzmiankę natrafiamy w rachunkach sporządzonych
około 1440 r., przez podskarbiego malborskiego (?), o poleceniu wypłaty ponad czterech grzywien jakiemuś heroldowi za sporządzenie przez niego zwoju herbowego (wopen role)75. Obszerne
J. Ansbach, op. cit., Bd. I, Hamburg 1838, s. 442. Znacznie większą liczbę heroldów i persewantów wymienia E. Windecke, Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds, hrsg. W. Altmann, Berlin 1893,
s. 10: [...] und worent do zweihundert und 98 herolt und bersfant. Por. W. Paravicini, Die ritterlich–höfisches Kultur...,
s. 81–82.
69
S. Hiereth, Herzog Georgs Hochzeit zu Landshut im Jahre 1475. Eine Darstellung aus zeitgenössischen Quellen, [w:]
Landshut in Wort und Bild, hg. v. M. Ammer, Bd. II, wyd. III, Landshut 1975, s. 144.
70
O liczebności i składzie orszaku weselnego Jadwigi Jagiellonki: M. Biskup, Wokół „landshuckiego wesela” 1475
roku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Histotyczne”, z. 56, 1977, s. 89–92.
71
S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 332.
72
Nie jest to typowa rola herbowa, albowiem składały się na nią wyłącznie opisy herbów (państwowych Polski i Litwy, 17 ziemskich, 4 kapitulnych i 71 rycerskich), które pierwotnie nie były opatrzone ich wizerunkami: Klejnoty
Długoszowe, wyd. M. Friedberg, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. X, Kraków 1930. O autorstwie
Klejnotów: M. Cetwiński, Wokół „Klejnotów”, [w:] Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi
w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, pod red. J. Hertla, J. Wroniszewskiego, Toruń 1987, s. 127–148;
P. Dymmel, Problem autorstwa Klejnotów przypisywanych Janowi Długoszowi, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, n.s. t. I (XII), 1993, s. 59–75.
73
M. Pastoureau, op. cit., s. 61–62, przyp. 16; O. Neubecker, op. cit., s. 20; W. Paravicini, Die ritterlich–höfisches
Kultur..., s. 12; S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 330.
74
L. Larchey, Ancien Armorial Equestre de la Toison d’Or et de l’Europe au XV siècle, Paris 1890, s. VII–XXVI;
A. R. Wagner, Heralds and Heraldry, s. 46–64; M. Keen, Heraldry..., s. 137.
75
S. Jóźwiak, J. Trupinda, Organizacja życia..., s. 267.
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partie z polskimi herbami zawierają najważniejsze herbarze z XIV–XV w., tj. Armorial Bellenville,
Wapenboek Gelres, Armorial de la Toison d’or, Codex Bergshammar, Armorial Lyncenich i Conrad
Grünenberg Ritters und Bürgers zu Constanzer Wappenbuch76. Wśród nich wyjątkowe znaczenie
posiada dla nas burgundzki herbarz Złotego Runa (ok. 1425–1466), w którym obok 65 herbów polskich występuje piękna barwna miniatura króla polskiego w stroju i uzbrojeniu turniejowym77. Za informatora króla herbowego zakonu Złotego Runa uchodzi Mikołaj Lasocki, polski
kanonik i dyplomata, poseł soboru w Bazylei na kongres w Arras w 1435 r., którego wymienia
w swoich pamiętnikach Jean Le Fèvre de Saint–Remy (sire Nicolo Lassessequint)78. Od pewnego
czasu bierze się pod uwagę możliwość powstania jeszcze przed Długoszem oryginalnej polskiej
roli herbowej, zaginionej w późniejszym okresie, z której czerpali swoje wiadomości obcy heroldowie. Franciszek Piekosiński, łącząc jej powstanie z urzędem marszałka Królestwa Polskiego,
nazywał ją „marszałkowską”79. Ostatnio w tej sprawie wypowiadali się Adam Heymowski i Stefan
K. Kuczyński, zwracając uwagę na zbieżność polskich fragmentów w zagranicznych herbarzach,
co może przemawiać za wspólnym źródłem ich informacji80.
Nic więc dziwnego, że dominuje wśród naszych badaczy pogląd, że w rozwoju polskiej heraldyki urząd ten nie odegrał większego znaczenia. Ale czy rzeczywiście tak było? Jedną z nielicznych
wskazówek zawierają formuły zawarte w późnośredniowiecznych aktach nobilitacyjnych, odnoszące się do stosowania herbów. W akcie nobilitacji wójta lelowskiego Mikołaja z 4 marca 1434 r.
wspomina się o prawie do używania herbu in ludis, [h]astiludiis, torneamentis, prelijs et omnibus
militaribus et nobilium exerciciis oraz o dopuszczalnych technikach zdobnictwa stroju rycerskiego
wizerunkami herbowymi (portanda, sculpenda, pingenda). Wreszcie, a jest to ważne z punktu
widzenia heraldyki, umieszczono zastrzeżenie, do kogo należy badanie prawa do używania herbu
i jego zgodności z zasadami heraldyki (heroldis et ministris)81. Niestety, pomimo zastosowania herS. K. Kuczyński, Le premier armorial polonais du XVe siècle l’auteur, l’oeuvre, la méthode, [w:] Les Armoriaux: Histoire héraldique, sociale et culturelle des armoriaux mediévaux, ed. L. Holte, M. Pastoureau, H. Textex, Paris 1997,
s. 125–134; A. Heymowski, La chevalerie du Royaume de Pologne: dans les armoriaux occidentaux des XIVe et XV siècles,
[w:] Les Armoriaux: Histoire héraldique, sociale et culturelle des armoriaux mediévaux, ed. L. Holte, M. Pastoureau,
H. Textex, „Cahiers du Léopard d’Or”, vol. 8, Paris 1997, s. 137–154; idem, Herby polskie w paryskim Armorial
Bellenville, „Studia Źródłoznawcze”, t. XXXII/XXXIII, 1990, s.113–127; idem, Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammar, „Studia Źródłoznawcze”, t. XII, 1967, s. 73–111; idem, Herby polskie w brukselskim Armorial
Gymnich, recte Lyncenich, „Studia Źródłoznawcze”, t. XXIX, 1985, s. 95–123; S. Mikucki, Rycerstwo słowiańskie
w Wapenboek Gelrego, „Studia Żródłoznawcze”, t. III, 1958, s. 103–123; A. F. Grabski, Polska w opiniach Europy Zachodniej XIV–XV w., Warszawa 1968, s. 70–72; H. Polaczkówna, Geneza herbów polskich w herbarzu flamandzkim,
[w:] Księga Pamiątkowa ku czci Oswalda O. Balzera, t. II, Lwów 1925, s. 1–25 [255–279]; eadem, Najstarsze źródła
heraldyki polskiej, „Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie”, t. II, Lwów 1924, s. 11–22 [323–334].
77
Paris, Bibliothèque nationale de France, Arsenal, MS 4790, fols. 119ro, 119vo–121ro; L. Larchey, op. cit.;
R. Pinches, A. Wood, A European Armorial: An Armorial of Knights of the Golden Fleece and 15th century Europe from
a Contemporary Manuscript, London 1971, s. 146–155; A. Nadolski, Uroczysty strój rycerski królów polskich w XIV–
XV wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. XXI, 1973, nr 2, s. 305–313.
78
Chronique de Jean Le Févre seigneur de Saint–Remy, ed. F. Morand, t. II, Paris 1881, s. 306; S. Lasocki, Un diplomate polonais au Congrès d’Arras en 1435, Paris 1928, s. 29 n.; A. F. Grabski, Polska w opiniach Europy Zachodniej...,
s. 70–71.
79
F. Piekosiński, Najstarsza rola marszałkowska polska, „Herold Polski”, Kraków 1897, s. XXXV–XLVII; H. Polaczkówna, Najstarsze źródła heraldyki..., s. 22.
80
A. Heymowski, Herby polskie w sztokholmskim..., s. 110; S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 337.
81
ZDM, cz. 7, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska–Kuraś, Wrocław 1975, nr 2160, s. 423; SPPP, t. II, nr 3193, s. 537.
Podobnie w formularzu nobilitacyjnym Jana Słuszki z Mirowa, któremu w 1436 r. nadany został herb Pogonia
odmienna: ibidem, nr 3302, s. 563: ‘in prelijs, duellis, et bellis, astiludijs’. O roli heroldów w zakresie nobilitacji:
A. R. Wagner, Heralds and Heraldry, s. 65–82.
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bów i klejnotów hełmowych w turniejach na ziemiach polskich, na co wystarczających dowodów
dostarcza materiał źródłowy, nie posiadamy innych przykładów nadzorowania przez polskich
heroldów prawa do posługiwania się nimi82.
A przecież wzorców musiały dostarczać zarówno misje zagraniczne polskich heroldów, jak
i wizyty obcych heroldów w Polsce83. W rejestrach podskarbiego Hinczki odnotowany został wydatek 8 grzywien dla dwóch angielskich heroldów (duobus heroldis de Anglia), którzy w 1394 r.
przybyli do Krakowa84. Nie była to jednak pierwsza wizyta angielskich heroldów na dworze polskim. Jest sprawą dobrze znaną, że Henryk, hrabia Derby, prowadząc negocjacje w sprawie uwolnienia Thomasa Rempstona i Johna Cliftona, dwóch angielskich rycerzy, którzy podczas oblężenia Wilna w 1391 r. dostali się do polskiej niewoli, posyłał herolda do Jagiełły85. O wysłaniu
przez Zygmunta Luksemburczyka herolda „Romerich” do króla polskiego w 1421 r. wspomina
Eberhard Windecke, sekretarz na dworze węgierskim. Herold ten miał dostarczyć Jagielle list
z wyrzutami, że sprzyja on czeskim husytom86.
Przykład rycerza i dyplomaty Mikołaja Chrząstowskiego h. Kościesza, który zaciągnął się do
obcej służby, pokazuje, że funkcja i zadania urzędu herolda były dobrze znane w średniowiecznej Polsce. Eneasz Sylwiusz, biskup Sieny, w swoim liście do biskupa krakowskiego Zbigniewa
Oleśnickiego z 27 X 1453 r., nazywa Polaka heroldem Alfonsa króla Portugalii (Heraldus Alfonsi
regis Portugalliae Nicolaus Chrzastovostey), co wystawia mu dobrą opinię o jego umiejętnościach
poselskich i obyciu dworskim87. Czy była to jedynie pomyłka? Określenie to, odnoszące się raczej do jednorazowej misji kuriersko–poselskiej, aniżeli stałej służby na dworze portugalskim,
może być kolejnym dowodem na znajomość i zastosowanie w późnośredniowiecznej Polsce wzorców i zachowań charakterystycznych dla zachodnioeuropejskich heroldów. Przyszły papież bez
wątpienia doceniał rolę heroldów (heraldi), których w jednym ze swoich wcześniejszych listów,
adresowanym z Wiednia do Johanna Hinderbacha (1451), przyrównuje do antycznych bohaB. W. Brzustowicz, Prawo udziału w turniejach rycerskich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”,
n.s. t. VIII (XIX), Warszawa 2008, s. 55–56.
83
Król portugalski Dom Manuel, nie wiedząc jak opracować regulaminy dla królów herbowych, heroldów i persewantów, nakazał wysłać na dwory cesarza Maksymiliana, królów Francji i Anglii, Antonia Rois, króla herbowego Portugalii, bakałarza nauk prawniczych, aby się dowiedział dokładnie, w jaki sposób w tych sprawach owi książęta postępowali
(D. de Góis, Kronika wielce szczęśliwego króla Dom Manuela (1495–1521), wybór, przekł. J. Z. Klave , Warszawa
1989, s. 331).
84
Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388 do 1420, wyd. F. Piekosiński, Kraków
1896, s. 193; S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 333.
85
Rechnungen über Heinrich von Derby’s Preussenfahrten 1390–91 und 1392, ed. H. Prutz, Leipzig 1893, s. 100, 103,
127; Expeditions to Prussia and the Holy Land Made by Henry Earl of Derby, ed. L. Toulmin Smith, „Camden Society.
New Series” 52, 1894, s. 108, 111, 139; The Diplomatic Correspondence of Richard II, ed. E. Perroy, London 1933,
s. 218; A. F. Grabski, Polska w opiniach Europy Zachodniej, s. 189–190; H. Świderska, Kilka epizodów ze stosunków
polsko–angielskich za panowania Władysława Jagiełły, „Teki Historyczne” 8, 1956–1957, s. 77.
86
E. Windecke, op. cit., s. 113: In dem jore, also man zalt von der geburt Cristi tusent vierhundert eins und zwenzig
jore zü hant noch winachten, also der konig zü Ungern was, do kam im botschaft, wie der konig von Polant den Hussen
und ketzern helfen wollte. do sante der konig sinen herolt Romerich zu dem konige von Polant mit im daruss zu reden, obe
es wor were. do leugnet es der Polansche konig, doch so was es vast zu besorgen, wenne der Poln etwen vil des koniges vigent
wurdent und ritten gon Behem zu den Hussen zu hilfe, das in zuleste wol zu súre wart. Zob. list Zygmunta Luksemburczyka wystawiony w Preszburgu 19 VII 1421 r.: Die Urkunden Kaiser Sigmunds..., Teil I, nr 4579; J. Ansbach,
Geschichte Kaiser Sigismunds, Bd. III, Hamburg 1841, s. 439; J. Voigt, Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis
zum Untergange der Herrschaft des Deutschen Ordens, Bd. VII, Königsberg 1836, s. 394.
87
Codex epistolaris saeculi decimi quinti 1384–1492, wyd. A. Lewicki, t. I, Kraków 1876, dodatek 2, nr 2, s. 320;
D. Piwowarczyk, Herold Mikołaj Chrząstowski, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, n.s. t. VI, 2003,
s. 15–24; idem, Poczet rycerzy polskich w XIV i XV wieku, Warszawa 2004, s. 220–233.
82
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terów88. Informacji, o której mowa wyżej, nie potwierdzają jednak inne źródła, a na dodatek
brak jakichkolwiek śladów bytności Polaka w Portugalii. Piwowarczyk próbuje również łączyć
Mikołaja Chrząstowskiego z heroldem wysłanym do Polski przez króla Aragonii i Neapolu, który
informuje o tym polskiego władcę Kazimierza Jagiellończyka w liście z 20 XI 1446 roku89.
Niektórzy z obcych heroldów, co warto podkreślić, posługiwali się językiem polskim. Herold
bawarski Johann Holland, autor powstałego w latach 1415–1424 poematu o turnieju w Schaffhausen (1392), szczycił się umiejętnością posługiwania sześcioma językami: włoskim, niemieckim, polskim, francuskim, angielskim i węgierskim90. W zasadzie, nie powinno to nas szczególnie
dziwić, skoro herold (nobis heroldus) uczestniczący w wyprawie czeskiego szlachcica Jarosława
Lwa z Rožmitálu do Niemiec, Austrii, Flandrii, Anglii, Francji, Hiszpanii, Portugalii i Italii w latach 1465–1467, użyczony podróżnikom przez burgundzkiego księcia Filipa Dobrego, władał
podobno aż 17 językami i przebywał wcześniej na dworach wszystkich chrześcijańskich królów91.
W poemacie Antoine de la Sale’a herold Brunszwik pomaga polskiemu wielmoży (le seigneur
de Loissellench), identyfikowanemu z Bartoszem z Wezenborga, w zrozumieniu reguł i zasad turniejowych obowiązujących podczas igrzysk rycerskich w Paryżu. Brunsvich le herault okazał się
niezwykle przydatny, gdyż posługiwał się zarówno językiem polskim, jak i francuskim, którego
nie znał polski baron92.
Eneasz Sylwiusz Piccolomini wspomina w tym liście swoją podróż do Anglii w 1435 r., kiedy miał okazję oglądać
w zakrystii kościoła św. Pawła w Londynie manuskrypt z IX w., stanowiący łacińskie tłumaczenie dzieła greckiego historyka Tukidydesa, którego tekst był podobno związany z heroldami: Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomoni,
ed. R. Wolkan, vol. 3.1, Wien 1918, s. 11 (Ep. 5): heraldi sunt, qui apud majores nostros heroes vocitabantur, quos majores hominibus, diis minores fuisse tradunt. Jak dotąd, nie udało się odnaleźć oraz zidentyfikować tego rękopisu: Catalogus translationum et commentariorum: Mediaeval and Renaissance Latin translations and commentaries, vol. VIII,
ed. V. Brown, P. O. Kristeller, J. Hankins, R. A. Kaster, Washington 2003, s. 112; W. Paravicini, Die ritterlich–höfisches Kultur..., s. 84. Podobny zabieg, mający na celu podniesienie znaczenia heroldów w późnym średniowieczu
oraz mitologizację ich wątpliwego rodowodu, spotykamy w traktacie króla herbowego Anjou i Touraine Calabre,
który nie bez dumy wspomina o ustanowieniu w czasach antycznych dwunastu heroldów, wywodzących się z najbardziej szlachetnych rycerzy i giermków: G. Melville, Der Brief..., s. 96, zob. także s. 114–115: wiersz 403–455;
idem, „Un bel ofice”, s. 319, przyp. 124; A. R. Wagner, Heralds and Heraldry, s. 43–44; M. Keen, Heraldry..., s. 137;
D. Piwowarczyk, Herold..., s. 20.
89
L. von Thalloczy, Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mittelalter, München–Leipzig 1914, nr 36,
s. 370–371; A. F. Grabski, Alfons V Aragoński a Polska, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. XIV, 1969, s. 131–
140.
90
A. Wiesend, Die Reime des Ehrenholds Johann Holland aus Eggenfelden, „Verhandlungen des historischen Vereins
von Niederbayern”, 7, 1860, s. 119: Ich Johann Holandt, / Ein Ernholt weit erkhannt, / Von sechs sprachen, die ich
khan, / Latein, Teütsch und Polan, Frantzösisch und Enngelisch, / Darneben guet Ungerisch. Por. G. Oswald, op. cit.,
s. 206.
91
Herold ten towarzyszył uczestnikom wyprawy, aż do ich powrotu do Czech: Commentarius brevis et iucundus
itineris atque peregrinationis, pietatis et religionis causa susceptae ab Illustri et Magnifico Domino, Domino Leone, libero
barone de Rosmital et Blatna, Denuo edidit K. Hrdina, Pragae 1951, s. 25–26: Est nobis heroldus, qui apud omnes
Christianos reges / diversatus est, linguas septemdecim callet, eum tibi tradere volumus eique mandabimus, ut te fideliter
deducat usque in patriam tuam, qui, si fideli tibi praestita opera ad nos reversus fuerit, propitium nos erga se dominum
experietur. Huic nobis praesentibus eadem verba loquebatur eademque mandata dabat. Qui postea nobiscum in Bohemiam pervenit.
92
A. de la Sale, Jehan de Saintré, édité par Jean Misrahi et Charles A. Knudson („Textes littéraires français”, 117),
Genève 1965, s. 144: Lors par Brunsvich le herault qui avec lui estoit fist lire sa lectre d’armes et declarier du langaige
poulain en françois, qui pour abregier disoit ainsin: que cellui qui le deliverra et lui seront tenus de courre a cheval I’un
contre I’autre x coursses de lances d’armes de la mesure que le prince ordonneroit, et ce en harnois et selles de guerre, sans autre aventaige nul, si vraiement que entre les x coursses ne fussent premiers iij lances bien et raisonnablement rompues au dit
du prince. O wątku polskim w tym poemacie: H. Polaczkówna, Najstarsze źródła heraldyki..., s. 22–28; A. F. Grabski,
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Powodem wizyt zagranicznych heroldów w naszym kraju nie były wyłącznie misje dyplomatyczne. Wiosną 1390 r. rozegrał się wielki turniej w Saint Inglevert koło Calaise, na który Jean II
le Meingre, znany jako marszałek Boucicaut, wraz z dwoma innymi francuskimi kawalerami:
Renaud de Roye i le sire de Sempy, wzywał rycerzy z Anglii, Danii, Niemiec, Czech i Polski.
Kilka miesięcy wcześniej mieli oni wysłać do wymienionych krajów heroldów w celu ogłoszenia
terminu i miejsca turnieju, ale nie wiemy, czy dotarli na ziemie polskie, gdyż źródła nie potwierdzają udziału w nim Polaków93. Zaproszenie Polaków nie było przypadkowe, albowiem marszałek
Boucicaut, co najmniej trzykrotnie (latem 1384, zimą 1384/1385 i 1390/1391) wyprawiał się do
Prus, aby wziąć udział w rejzach przeciwko Litwie, której sojusznikiem po zawarciu unii w Krewie (1385) była Polska94.
Wykorzystanie heroldów w późnym średniowieczu w roli doręczycieli wyzwań na pojedynki
i turnieje rycerskie wynikało z pełnionej przez nich roli arbitra w zakresie obyczaju rycerskiego95.
Na miniaturze piętnastowiecznej księgi turniejowej René d’Anjou, król herbowy księcia Bretanii
(roy d’armes) wręcza księciu de Bourbon miecz i list w postaci zwoju pergaminowego z wyzwaniem do turnieju. Klęczącemu przed księciem de Bourbon królowi herbowemu, występującemu
w barwach swojego pana, towarzyszy świta złożona z trzech pomocników, w tym dwóch poursuivants i jednego sergent d’armes, przy czym ten ostatni stoi z tyłu i trzyma w ręku buławę96. W listopadzie 1410 r. pod Tucholą nadworni rycerze Jagiełły, za pośrednictwem królewskiego herolda
(per aroldum), wysłali list do księcia ziębickiego Jana oraz krzyżackich najemników, upominając
się, aby ich przeciwnicy, którzy uciekli z pola bitwy, oddali swoim zwycięzcom zgodnie z prawem
rycerskim wszystkie zbroje, konie i znaki wojenne, a szczególnie służące do przykrycia zbroi płaszcze
„Wappenroken”. Podkreślenie wyjątkowej wagi okrycia rycerskiego, pokrytego znakami herbowymi, co nie jest bez znaczenia z punktu widzenia heraldyki, pokazuje królewskiego herolda
niejako w podwójnej roli. Nie tylko jako doręczyciela listu, ale także jako urzędnika heraldycznego. W odpowiedzi rycerze polscy otrzymali propozycję stawienia się do turniejów i pojedynków
(pugne atque duelli) w obronie swojego honoru na dworach królów Francji, Anglii, Hiszpanii
Polska w opiniach Europy Zachodniej..., s. 66; B. W. Brzustowicz, Turniej rycerski w Królestwie Polskim..., s. 343–344;
S. K. Kuczyński, Turnieje rycerskie..., s. 304; A. Bronarski, Le petit Jean de Saintré. Un énigme littéraire. Contribution
aux études sur Antoine de la Sale, Florence 1922, s. 39–42; A. Sobczyk, Polski rycerz we francuskiej powieści (Antoine
de La Sale, Jehan de Saintré), [w:] Wielkopolska–Polska–Europa. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej–Kamzowej, red. J. Wiesiołowski, Poznań 2006, s. 69–74.
93
Chronographia Regum Francorum, t. III, Paris 1897, s. 97–98. Por. A. F. Grabski, Polska w opiniach Europy
Zachodniej..., s. 72; S. K. Kuczyński, Turnieje rycerskie..., s. 304; B. W. Brzustowicz, Udział rycerstwa polskiego...,
s. 9.
94
W. Paravicini, Die Preussenreisen..., Bd. I, Tab. 7: nr 135, 136, 182 i Tab. 23: nr 12. W czasie wypraw do Prus
Boucicaut musiał mieć niejedną okazję do konfrontacji z polskimi rycerzami. Na dowód tego zauważmy, że niedługo
po festiwalu w Saint Inglevert miało dojść do turnieju „na ostre” i pojedynku (militarem pugnam et duellum) między
francuskimi i polskimi rycerzami, o czym piszą — podając nieco odmienne wersje zdarzeń — Jan Długosz (pod
rokiem 1390) oraz kronikarze krzyżaccy (pod rokiem 1394): Wigand z Marburga i Johann von Posilge: J. Długosz,
Annales, Lib. X 1370–1405, Varsoviae 1985, s. 187–188; Die Chronik Wigands von Marburg, [w:] Scriptores Rerum
Prussicarum (dalej SRP), hrsg. T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke, Bd. II, Leipzig 1863, s. 660; Johann’s von Posilge
Chronik des Landes Preussen, [w:] SRP, Bd. III, Leipzig 1866, s. 201. Por. W. Paravicini, Die Preussenreisen..., Bd. I,
s. 304; ibidem, Bd. II, s. 135–136, 160; A. F. Grabski, Polska w opiniach Europy Zachodniej..., s. 69–70. Inaczej
wyjaśnia okoliczności zaproszenia Polaków na turniej w Saint Inglevert J. Szymczak, Knightly Tournaments..., s. 16;
idem, Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy, s. 122–123.
95
A. R. Wagner, Heralds and Heraldry, s. 33–34.
96
Le Livre des Tournois du Roi René de la Bibliotheque nationale (ms. francais 2695). Introduction F. Avril, ed. Herscher, Paris 1986, tabl. I–II; M. Jarosławiecka–Gąsiorowska, Trzy francuskie rękopisy ilustrowane w zbiorach Czartoryskich w Krakowie, Kraków 1953, s. 12–13, tabl. XIV–XV.
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i Neapolu. Nie została ona przyjęta przez rycerzy polskich, deklarujących gotowość ich rozegrania
jedynie na dworze wielkiego księcia litewskiego Witolda lub książąt mazowieckich Siemowita,
Janusza i Bolesława97. Nie często w naszych źródłach spotykamy listy zawierające pełną treść
wyzwań do pojedynków i turniejów, w których doręczaniu korzystano z usług heroldów. Jednym z nielicznych pozostaje list Jana Głowacza z Oleśnicy h. Dębno, który w 1422 r. zapragnął
zmierzyć się w pojedynku turniejowym na ostre kopie (in eadem hastis accutis militari hastiludio
congressioni) z rycerzem śląskim Konradem von Nimptsch, walczącym w bitwie pod Koronowem
po stronie krzyżackiej (10 X 1410). Powodem rzucenia wyzwania było złamanie przez niego
słowa, że nigdy więcej nie będzie walczył przeciwko Polakom. Miejscem konfrontacji, do której
powinno dojść w obecności dam, miał być dwór króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego
lub książąt mazowieckich Janusza i Siemowita98.
O innym zdarzeniu z udziałem herolda, odwołującym się do poczucia honoru rycerskiego,
czytamy w liście sekretarza królewskiego Jana Gruszczyńskiego do żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina z 12 I 1441 r. Opisując sytuację polityczną Władysława Warneńczyka na Węgrzech
na przełomie 1440/1441 r., opowiada on o pokrętnym zachowaniu hrabiego Cylii Ulryka, syna
Fryderyka, który nie chciał stawić się przed królem Polski i Węgier. Jesienią 1440 r. został on
wypuszczony z niewoli, do której dostał się podczas próby ucieczki z oblężonego zamku Győr, po
tym jak zostawił 24 zakładników i zobowiązał się we wskazanym terminie wrócić przed oblicze
króla. Wbrew jednak złożonej przysiędze nie wywiązał się ze swojej obietnicy, wyjaśniając tego
powody ustnie polskiemu posłowi Pawłowi z Sienna zwanemu Wojnickim h. Dębno oraz w liście
wysłanym za pośrednictwem herolda (per haroldum)99.
W czasie konfliktów wojennych do zadań heroldów należało doręczanie aktu wypowiedzenia
wojny lub wyzwania do bitwy100. Ze źródeł polskich i krzyżackich wiemy, że przed rozpoczęciem
bitwy pod Grunwaldem 1410 r. przybyło do obozu polskiego w imieniu armii krzyżackiej dwóch
heroldów (duos aroldos)101. Wręczyli oni Jagielle i Witoldowi dwa obnażone miecze (duos gladios),
J. Długosz, Annales, Lib. X et XI (1406–1412), Varsaviae 1997, s. 164; Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae Jana
Długosza, t. I (1385–1444), red. J. Dąbrowski, oprac. S. Gawęda, K. Pieradzka, J. Radziszewska, K. Stachowska,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1961, s. 130; B. Śliwiński, Do kogo należał jeniec–rycerz w średniowiecznej Polsce, [w:]
Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S. K. Kuczyński, t. VII, Warszawa 1996, s. 240.
98
Codex epistolaris Vitoldi, magni ducis Lithuaniae 1376–1430 [dalej Cod. Vit.], wyd. A. Prochaska, „Monumenta
Medii Aevi Historica”, t. VI, Kraków 1882, s. 578–579, nr 1057; J. Szymczak, Pojedynki rycerskie, czyli rzecz o sądzie
bożym w Polsce Jagiellonów, [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. IV, red. J. Matuszewski, Łódź 1999,
s. 160–161; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski..., s. 169–171; U. Świderska, Miłość dworna w średniowiecznej Polsce,
[w:] Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej X–XV w., red. W. Peltz, J. Dudek, Zielona Góra 1997, s. 39;
S. Kutrzeba, Pojedynki w Polsce, Kraków 1930, s. 14–15; A. Prochaska, Wyzwanie na pojedynek w XV wieku, [w:]
Album koła literackiego dla Zagrzebia, Lwów 1881, s. 59–62. Wzory zaproszeń ad tornamenta et exercicia oraz ad
hastiludium exercendum, ogłaszanych najpewniej za pośrednictwem heroldów, spotykamy w formularzach śląskich
z przełomu XIV–XV wieku: K. Wutke, Über schlesische Formelbücher des Mittelalters, „Darstellungen und Quellen
zur schlesischen Geschichte”, 26, Breslau 1919, s. 130–131, poz. 24 i 25; T. Jurek, Obce rycerstwo..., s. 62; J. Szymczak, Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy, s. 159.
99
Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina z lat 1437–1459, wyd. W. Bukowski, T. Płóciennik,
A. Skolimowska, Kraków 2006, List nr 3, s. 14 i 15, przyp. 13.
100
O roli heroldów w czasie wojny: P. Adam–Even, Les fonctions militaires des hérauts d’armes, leur influence sur le
développement de l’héraldique, „Archives héraldiques suisses” 71, 1957, s. 2–33; T. R. Davies, The Heralds in Mediaeval Warfare, „The Coat of Arms” IX, 1967, nr 71, s. 245–258; A. R. Wagner, Heralds and Heraldry, s. 34–38.
101
J. Długosz, Annales, Lib. X et XI, s. 101: duos aroldos, quorum unus romanorum regis, nigram videlicet aquilam
in aureo campo, alter Stetinensis ducis, rubeum griffonem in albo campo; Cronica conflictus Wladislai regis Poloniae
cum Cruciferis anno Christi 1410, wyd. Z. Celichowski, Poznań 1911, s. 22; Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae...,
s. 112; K. Kwiatkowski, Wyprawa letnia 1410 roku, [w:] S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski,
97
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jeden został przekazany królowi polskiemu od wielkiego mistrza, a drugi wielkiemu księciu litewskiemu od wielkiego marszałka krzyżackiego. Na ogół przyjęło się za Długoszem uważać, że
w ten szczególny sposób wielki mistrz chciał sprowokować armię polsko–litewską do szybszego
rozpoczęcia bitwy, ale w rzeczywistości — zgodnie z rycerskim obyczajem — dopełniony został
akt wyzwania na bitwę, analogiczny do wyzwania na pojedynek turniejowy. Oznaczał propozycję
stoczenia walki bez zbędnej zwłoki i wyboru dowolnego jej miejsca102. Kronikarz krzyżacki, Johann v. Posilge, utrzymuje, że to bitni rycerze–goście, niecierpliwiąc się przed bitwą, nalegali na
wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen o wysłanie do obozu polskiego heroldów103. Z kolei pół
wieku później, kiedy wybuchła wojna trzynastoletnia, to polski herold, który 17 kwietnia przybył
do obozu wojsk Związku Pruskiego pod Wielbarkiem, wręczał 21 IV 1454 r. wielkiemu mistrzowi antydatowany (na dzień 22 lutego) akt wypowiedzenia wojny! W liście napisanym przez
Jana Bażyńskiego, do jego brata Ścibora nazwany został „gońcem” (Bote), ale w wykazie wydatków Związku Pruskiego, potwierdzającym wypłacenie mu w dniu 27 kwietnia w Toruniu kwoty
26 grzywien na zakup sukna za wywiązanie się z powierzonego zadania, figuruje jako herold
króla polskiego (dem herolde unseres hern koniges)104. Nie wykluczone, że tenże sam herold udał
się potem wraz ze Ściborem Bażyńskim pod Malbork, aby wezwać wielkiego mistrza do poddania
zamku105. Na reprodukcji zaginionego obrazu „Oblężenie Malborka w 1460 r.”, datowanego na
lata 1481–1488, A. R. Chodyński dostrzega w grupie jeźdźców zbliżających się z lewej strony
do fortyfikacji chorążego z pocztem kopijników, na czele których występuje Ścibor Barzyński,
gubernator ziemi pruskiej, poprzedzony przez herolda w urzędowej tunice naciągniętej na zbroję,
na siwym koniu, trzymającego w prawej dłoni kopię. Pośród jeźdźców daje się zauważyć jeszcze
jeden herold lub persewant, w skromniejszej tunice, z trudnym do rozpoznania znakiem heraldycznym, zbliżonym do proporca widniejącego na narożnej bastei, za którym jedzie trzech trębaczy 106. Ponieważ nie zachował się oryginał obrazu, zapewne już nigdy nie uda się wyjaśnić, na ile
scena ta odzwierciedla konkretne wydarzenie historyczne?
Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411, Malbork 2010, s. 411–413; S. Ekdahl, Die Schlacht
bei Tannenberg 1410. Quellenkritische Untersuchunegn, Bd. I: Einführung und Quellenlage, Berlin 1982, s. 156–168;
S. M. Kuczyński, Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411, Warszawa 1988, s. 385; M. Biskup,
Bitwa grunwaldzka. Geneza–przebieg–znaczenie–tradycja, Warszawa 1991, s. 92–93.
102
J. Wenta, O dwóch mieczach z bitwy grunwaldzkiej, [w:] Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII–XVII wieku, Toruń 1992, s. 381–388. K. Militzer, Aspekte aus den Beziehungen des Deutschen Ordens zum
polnischen Adel, [w:] Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej, red. W. Peltz, J. Dudek, Zielona Góra 1997,
s. 77–84. O późniejszych losach mieczy grunwaldzkich: Z. Spieralski, O mieczach krzyżackich spod Grunwaldu, „Zapiski Towarzystwa Naukowego Toruńskiego” 39, z. 2, 1974, s. 23–29.
103
Johann’s von Posilge Chronik..., s. 316; S. M. Kuczyński, op. cit., s. 385.
104
Księga Theudenkusa, wyd. L. Koczy, „Towarzystwo Naukowe Toruńskie”, Fontes, 33, Toruń 1937, s. 172,
nr 859: Item 18 mrc. an 8 elen brun lundisch und an 8 mrc. preussch, gegeben dem herolde unseres hern koniges, der
den endsagebrif brochte ken Marienborg von unseres hern koniges wegen, sabbatho ante Quasimodo geniti. Por. J. Voigt,
Geschichte Marienburgs der Stadt und des Haupthauses des deutschen Ritter–Ordens in Preussen, Köningsberg 1824,
s. 408, przyp. 20; M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z zakonem krzyżackim 1454–1466, Warszawa 1967, s. 172;
S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 338; idem, Les hérauts d’armes..., s. 658; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski...,
s. 29; A. Szweda, Organizacja i technika dyplomacji polskiej..., s. 356, nr 106. Po stronie krzyżackiej słyszymy z kolei
o dwóch heroldach, którzy w towarzystwie wielu konnych rycerzy (duo aroldi et plures equestris), zostali wysłani przez
wielkiego mistrza w maju 1455 roku do Torunia, gdzie zawiązał się spisek przeciwko zakonowi: J. Długosz, Annales,
Lib. XII (1445–1461), Cracoviae 2003, s. 229.
105
M. Biskup, Trzynastoletnia wojna..., s. 172, przyp. 134.
106
Barwną reprodukcję zamieszcza: H. Gumbel, Deutsche Kultur vom Zeitalter der Mystik bis zur Gegenreformation,
Potsdam 1936, Tab. 1. Por. A. R. Chodyński, Broń i barwa w czasach krzyżackich od XIII do połowy XVI wieku. Prze-
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Przebieg wręczenia aktu wypowiedzenia wojny cesarzowi Karolowi V przez heroldów króla
Anglii Henryka VIII i króla Francji Franciszka I w sali zamku królewskiego w Burgos opisał szczegółowo przebywający na dworze hiszpańskim Jan Dantyszek w swoim liście z 29 I 1528 r. Informuje on króla polskiego Zygmunta I Starego, że obaj heroldowie (duo heraldi), z przerzuconymi
przez ramię płaszczami, które pokrywały herby ich królestw, uklęknąwszy przed cesarzem, otworzyli dokumenty i głośno odczytali tekst aktu, wyjaśniając przyczyny przystąpienia do wojny.
Przed wręczeniem cesarzowi odczytanych listów, każdy z wysłanników założył swój płaszcz, aby
jak pisze polski dyplomata, zademonstrować zgromadzonym herb swojego władcy. Na zakończenie tej uroczystej audiencji cesarz rozkazał dwóm dworzanom odprowadzić heroldów do ich
kwater i przekazać w darze złote łańcuchy warte 500 dukatów107.
Z dosyć groteskowej formy doręczenia listu, zawierającego przyczyny zerwania pokoju, skorzystał Władysław Jagiełło podczas wojny polsko–litewskiej w 1431 r. List wypowiedni, wysłany
z położonego przy granicy mazowiecko–litewskiej Horodła, do zbuntowanego księcia litewskiego
Świdrygiełły, doręczony został nie przez herolda (!), ale przez błazna królewskiego Rusina Oleszkę108. Ten raczej niekonwencjonalny przykład doręczenia aktu wypowiedzenia wojny nie należy
wiązać z upadkiem znaczenia urzędu herolda na dworze króla polskiego, jak chce Piwowarczyk,
ale raczej z żartem mieszczącym się w granicach rycerskiego obyczaju, mającym na celu okazanie
przeciwnikowi lekceważenia109. Niedługo potem słyszymy przecież o heroldach królewskich, kiedy wysłani zostali do załogi zamku Łucka, aby nakłonić litewskich obrońców do poddania się110.
Nie było to zresztą odosobnione zdarzenie, gdyż w 1433 r. z niskiej rangi posłańców skorzystał
mistrz inflancki, posyłając do Zygmunta Kiejstutowicza list wypowiedni przy pomocy dwóch
prostych Kurów, którzy na pewien czas zostali uwięzieni przez znanego ze swojej porywczości
księcia litewskiego111.
Wracając jednak do wcześniejszego wątku, zauważmy, że przybyli do Jagiełły i Witolda
w 1410 r. heroldowie wystąpili w swoich strojach urzędowych. Co ciekawe, nie byli to oficjalni heroldowie wielkiego mistrza (!). Jeden z nich, który miał w herbie czarnego orła na
złotym polu, to herold króla rzymskiego Zygmunta Luksemburczyka. Opis herbu wskazuje,
że był nim oficjalny herold Rzeszy Niemieckiej, posługujący się nazwą „Romreich”112. W dokumencie Zygmunta Luksemburczyka z 27 XII 1413 r. występuje herold Paulus Romrich,
król herbowy sprawujący zwierzchnictwo nad innymi heroldami i ich pomocnikami Rzeszy
Niemieckiej113. Drugi, z czerwonym gryfem na białym polu, był heroldem księcia szczecińskiego
wodnik po wystawie. Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2003, s. 96; idem, Oblężenie Malborka w 1460 roku
jako źródło ikonografii do dziejów wojny trzynastoletniej, „Muzealnictwo Wojskowe”, t. 7, Warszawa 2000, s. 369.
107
Acta Tomiciana, t. X, wyd. Z Celichowski, Poznań 1899, nr 64, s. 61–65; R. Skowron, Dyplomaci polscy w Hiszpanii w XVI i XVII wieku, Kraków 1997, s. 39–40.
108
J. Długosz, Annales, Lib. XI et XII, s. 25; A. Lewicki, Powstanie Świdrygiełły, „Rozprawy Akademii Umiejętności”, Wydział Historyczno–Filozoficzny 29, 1892, s. 219–220; A. Szweda, Organizacja i technika dyplomacji polskiej..., s. 288–289, przyp. 603.
109
D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski..., s. 29.
110
J. Długosz, Annales, Lib. XI et XII, s. 30.
111
A. Szweda, Organizacja i technika dyplomacji polskiej..., s. 289.
112
A. Nadolski, Grunwald 1410, Warszawa 1993, s. 107; S. M. Kuczyński, op. cit., s. 385; S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 338; S. Ekdahl, op. cit., Bd. I, s. 157, przyp. 4; W. Paravicini, Die ritterlich–höfisches Kultur..., s. 81.
Ostatnio jednak K. Kwiatkowski, op. cit., s. 413, opowiada się za identyfikacją herolda z czarnym orłem na złotym tle z heroldem księcia oleśnickiego Konrada VII Białego, sprzymierzeńca zakonu. Wcześniej taką interpretację
wskazywał: G. J. Brzustowicz, O udziale księcia szczecińskiego Kazimierza V w bitwie pod Grunwaldem, „Przegląd
Zachodniopomorski” 3, 2006, s. 38
113
Die Urkunden Kaiser Sigmunds..., Teil I, reg. 854.
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Kazimierza V, uczestniczącego w bitwie po stronie krzyżackiej114. Należy wyrazić żal, że źródła nie
wspomniały przy tej okazji o polskich heroldach. Stefan K. Kuczyński zwraca uwagę na postać
Mikołaja Morawca herbu Powała, pokojowca Władysława Jagiełły, pełniącego rolę specjalnego posłańca (specialem nuncium), którego wysłano spod Grunwaldu do królowej, arcybiskupa gnieźnieńskiego, panów krakowskich, profesorów uniwersytetu i rady miejskiej Krakowa
z wieścią o zwycięstwie, w związku z czym monarcha nakazał odprawiać w podzięce Bogu
nabożeństwa we wszystkich kościołach115. Dodajmy jeszcze, że w chwili przyjmowania heroldów wielkiego mistrza oraz podczas samej bitwy Mikołaj Morawiec znajdował się przy
królu, trzymając mały proporzec, na którym widniał biały orzeł, godło Królestwa Polskiego116.
Jednym z synonimów terminu nuntius, występującego w źródłach łacińskich dla określenia posłańca, jest również słowo „herold”117.
O tym, że heroldowie królewscy mogli wtedy znajdować się w polskim obozie w otoczeniu
władcy, możemy przekonać się na podstawie innej wzmianki Długosza, która opisuje marsz armii
polsko–litewskiej spod Działdowa ku polom Grunwaldu. Kiedy po drodze doszło do nieskoordynowanej próby zdobycia miasta Dąbrówno (13 VII 1410), Jagiełło obawiając się o wynik tej
walki polecił swojemu heroldowi (preconis) ogłosić rozkaz o zaprzestaniu natarcia. Wezwania
herolda nie odniosły skutku, ale wbrew obawom monarchy miasto zostało wzięte szturmem.
Heroldem tym mógł być niejaki Boguta (preconis regii), który po zakończeniu bitwy pod Grunwaldem, późną nocą 15 lipca, mimo padającego deszczu, gdy wojsko już odpoczywało, ogłaszał rozkaz, żeby rankiem następnego dnia wszyscy zgromadzili się przed królewskim namiotem
w celu wysłuchania dziękczynnego nabożeństwa oraz prezentacji zdobytych chorągwi i wziętych
jeńców118. Pełniona przez niego rola zwiastuna, obwoływacza czy też chwalcy pozwala połączyć
termin praeco z heroldem. Przekłady tego ustępu kroniki upatrują jednak w Bogucie woźnego
królewskiego, identyfikowanego także ze Stanisławem Bogutą (Staniec Boguta), woźnym sądowym, występującym w latach 1398–1431119. Co prawda, wyraz praeco w polskich średniowiecznych źródłach łacińskich miał kilka znaczeń, w tym także oznaczał funkcjonariusza sądowego, tj.
woźnego sądowego, ale kontekst prezentacji chorągwi krzyżackich i wziętych do niewoli jeńców,
wskazuje raczej na herolda lub persewanta podczas pełnienia swoich urzędowych funkcji120. W takim znaczeniu termin praeco występuje również w tekście nominacji herolda Jana Litherlanda121.
G. J. Brzustowicz, op. cit., s. 38.
J. Długosz, Annales, Lib. X et XI, s. 125; S. M. Kuczyński, op. cit., s. 418; K. Kwiatkowski, op. cit., s. 458, 564–565.
116
J. Długosz, Annales, Liber X et XI, s. 101, 104; K. Kwiatkowski, op. cit., s. 278.
117
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, red. M. Plezia, t. IV, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975–1977,
s. 729. Zob. na temat wieloznaczności terminologii poselstw: A. Szweda, Organizacja i technika dyplomacji..., s. 176–
185.
118
J. Długosz, Annales, Lib. X et XI, s. 83, 118; S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 338; D. Piwowarczyk, Obyczaj
rycerski..., s. 28–29.
119
J. Długosz, Annales, Lib. X et XI, s. 266, przyp. 431. Zob. J. Długosz, Dziejów polskich..., ks. XI i XII, przekł. K. Mecherzyński, [w:] Opera omnia, t. IV, s. 59; idem, Roczniki, Ks. X i XI (1406–1412), przekł. J. Mrukówna, Warszawa
1982, s. 138; S. M. Kuczyński, op. cit., s. 415; K. Kwiatkowski, op. cit., s. 377, 451. S. K. Kuczyński, Heroldowie...,
s. 338, przyp. 38, za S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. VI, Lwów 1860, s. 393, wskazuje także, że jednym ze
znaczeń wyrazu „woźny” jest „woźny wojenny–herold, der Kriegsherold”. A poza tym procedura sądowa również wymagała udziału herolda obwieszczającego wynik postępowania: H. Manikowska, „Alta voce et sono tube
premisso”. Heroldzi miejscy — między władzą a społeczeńtwem, [w:] Biedni i bogaci, s. 169.
120
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. VII, z. 3–6, Kraków 1993–1996, s. 454, 899; Słownik staropolski,
t. II, s. 542. Zob. również list Jerzego Loksana, podkanclerzego Królestwa Czeskiego, do kasztelana krakowskiego
Krzysztofa Szydłowieckiego z 1530 r. (Acta Tomiciana, t. XII, wyd. Z Celichowski, Poznań 1906, nr 179, s. 167:
tubicinatoribus praecones, qui heroldi vel persevandi vocantur).
121
Vitoldiana, nr 209.
114
115
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O szerokim zakresie zadań urzędu herolda podczas wojny w późnym średniowieczu świadczy
informacja zaczerpnięta z kroniki Froissarta, który opowiada, że po bitwie pod Crécy (1346) król
angielski Edward III wysłał na pobojowisko dwóch najwaleczniejszych rycerzy i trzech heroldów,
aby rozpoznali herby i sporządzili listę poległych122. Zadanie takie wiązało się z umiejętnością
identyfikacji zabitego rycerza, którego ciało było okryte zbroją i często zmasakrowane, na podstawie godła herbowego na tarczy, hełmie, tunice i kropierzu końskim. O podobnej sytuacji
czytamy w kronice Długosza, opisującego scenę z Jagiełłą i Witoldem, udających się na pole bitwy grunwaldzkiej, ale nie ma przy nich żadnego z heroldów. Kronikarz wspomniał, że towarzyszył im natomiast Stanisław Bolemiński, jeden z jeńców, pokojowiec wielkiego mistrza, służący
królowi polskiemu za przewodnika (regi declarante), który miał pomóc „rozpoznać trupy leżące
pokotem”123.
Najlepiej udokumentowany obszar działalności polskich heroldów to z pewnością misje i posługi dyplomatyczne. W historii dyplomacji znana jest instytucja anonsowania właściwej misji
poselskiej lub oficjalnej wizyty za pośrednictwem heroldów124. Działania heroldów miały na celu
zapewnienie posłom bezpieczeństwa i ustalenie wstępnych warunków misji. W takim charakterze przybył chyba do Malborka w kwietniu 1402 r. polski herold, którego wizyta mogła mieć
związek z planowanym w następnym miesiącu podtoruńskim zjazdem króla polskiego i wielkiego
mistrza125. Na ogół heroldowie nie potrzebowali specjalnych gwarancji bezpieczeństwa w postaci
glejtu, albowiem zgodnie z przestrzeganym zwyczajem objęci byli zwyczajowo immunitetem,
a dodatkową ochronę zapewniały im zewnętrzne atrybuty sprawowanego urzędu (tunika herbowa, laska herolda)126. Nie oznacza to wcale, że akcje wykonywane przez heroldów nie wiązały się
z żadnym ryzykiem. Z tych właśnie powodów wielki książę litewski, w liście nominacyjnym Jana
Litherlanda pochodzącym z lat 20. XV w., poleca swojego herolda opiece innych władców, prosząc ich o zapewnienie mu bezpieczeństwa i gościny127. Z listu komtura Bałgii Ulryka Zenger do
marszałka zakonu Michała Küchmeistera, napisanego 23 XI 1413 r., dowiadujemy się o wysłaniu
herolda (królewskiego?) na dwór wielkiego mistrza przez Zawiszę Czarnego z Garbowa. Misja
ta miała związek z inicjatywą zakonu, wysuniętą po śmierci Henryka von Plauen, której celem
miało być uregulowanie stosunków z Polską. Pięć dni wcześniej, tj. 18 listopada, Zawisza pisał
do Władysława Jagiełły z Trok, że wysłany przez niego herold miał upomnieć się przed obliczem
wielkiego mistrza o spłatę kwot pieniężnych należnych królowi polskiemu. Informował również,
że niepokoi się o los herolda, czy aby po drodze nie został utopiony lub w inny sposób zabity128.
J. Froissart, Chronique, Paris 1872, t. III, s. 190; P. Contamine, Wojna w średniowieczu, s. 285; V. Vok Filip,
op. cit., s. 37.
123
J. Długosz, Annales, Lib. X et XI, s. 120, 125, zob. także s. 266, przyp. 437; S. M. Kuczyński, op. cit., s. 112;
K. Kwiatkowski, op. cit., s. 453–455.
124
A. Szweda, Organizacja i technika dyplomacji..., s. 179.
125
Das Marienburger Tresslerbuch..., s. 160, 163–164. Dzięki źródłom krzyżackim, gdyż nie wspomniał o tym wydarzeniu Długosz, dowiadujemy się, że do spotkania Władysława Jagiełły z Konradem von Jungingen doszło 24 V
1402 r. w Toruniu: A. Nowakowski, The Toruń Meetings..., s. 41–42; A. Szweda, Organizacja i technika dyplomacji...,
s. 366–368, nr 12.
126
G. Melville, Der Brief..., s. 70; V. Vok Filip, op. cit., s. 37–38; A. Szweda, Organizacja i technika dyplomacji...,
s. 179; A. Reitemeier, Diplomatischer Alltag im Spätmittelalter: Gesandte in den englischen Beziehungen zu Frankreich und zur Hanse, [w:] Gesandtschafts– und Botenwesen im spätmittelalterlichen Europa, hrsg. R. C. Schwinges,
K. Wriedt, Ostfildern 2003, s. 140–141.
127
Vitoldiana, nr 209.
128
Cod. Vit., nr 567, s. 273; B. Możejko, S. Szybkowski, B. Śliwiński, Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima,
Gdańsk 2003, s. 66.
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Rola heroldów w historii dyplomacji z pewnością wykraczała poza samo pośrednictwo w misjach poselskich129. Na dowód tego przytoczmy sprawę ciekawej akcji dyplomatycznej polskiego
herolda (Wawrzyńca Polanlant?) w Londynie na początku roku 1410130. O przypłynięciu herolda
Pollerlant do Anglii z niepokojem informował wielkiego mistrza w liście z 20 stycznia rycerz pruski Dietrich von Logendorf (1360–1424)131. Ten, wyjątkowo nieprzychylny Polsce, zaufany wielkiego mistrza, którego zadaniem było nakłonienie króla Anglii do wystąpienia po stronie zakonu,
miał okazję wysondować stanowisko Henryka IV, który przyjął go wcześniej na swoim dworze
w Eltham (2 I 1410 r.)132. Za sprawą tego agenta wiemy, że w ślad za heroldem króla polskiego podążyło do Anglii przez Francję dwóch polskich rycerzy, czyli właściwych posłów. Jednego
z nich, nazwanego „her Jerslave”, udaje się zidentyfikować jako Jarosława z Iwna h. Grzymała133.
Podczas audiencji poselstwo polskie wręczyło władcy angielskiemu list i skargę króla polskiego
z 12 artykułami przeciwko zakonowi. Obciążając zakon krzyżacki winą za wywołanie konfliktu
na tle Żmudzi, herold polski powoływał się na przykład uwiedzenia żony jakiegoś bojara przez
pana zakonnego, co nie przekonało jednak króla Anglii. Dowiadujemy się także, że wysłannicy
króla polskiego dotarli wcześniej na dwory: króla niemieckiego, elektorów i książąt Rzeszy, władców Francji, Burgundii, Flandrii, Holandii, Brabantu, Geldrii i Cleve. O piśmie Jagiełły ze skargą
na zakon, które skierowane było do różnych królów i książąt katolickich, wspomina również
kronika Jana Długosza134. Nie ma wątpliwości, że zanim herold polski dotarł do Anglii, wcześniej doręczył list wymienionym wyżej władcom, sumiennie wywiązując się z powierzonego mu
przez króla obowiązku. W kolejnym swoim liście informator, wyraźnie zaniepokojony rozwojem
sytuacji, przestrzega Ulryka von Jungingen, aby udzielił odpowiedzi Henrykowi IV na zarzuty
występujące w pismach króla polskiego, których kopie również przesyła wielkiemu mistrzowi.
Uspokaja wszakże swojego mocodawcę, że wyjaśnienia udzielone przez herolda polskiego w sprawie sytuacji na Żmudzi nie zadowoliły króla Anglii135. Przykład ten pokazuje, że zakulisowe oraz
misterne intrygi dyplomatyczne wymagały od heroldów szczególnych kwalifikacji i predyspozycji

L. Römheld, Die diplomatischen Funktionen der Herolde im späten Mittelalter, Dr. Phil. Inaug. Diss. Ruprecht–
Karl–Universität, Heidelberg 1964.
130
Hanserecesse, I Abteilung: Die Recesse und andere Akten der Hansetage von 1256–1430, Bd. V, Leipzig 1880,
nr 639, s. 492–494; Regesta historico–diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum, bearb. v. E. Joachim, hrsg.
v. W. Hubatsch, I/1, Göttingen 1948, s. 73, nr 1247. Na temat misji szerzej w pracach: J. Voigt, Geschichte Preussens, Bd. VII, s. 61–62; Göttingische gelehrte Anzeigen. Unter der Aufsicht der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften,
Göttingen 1881, Bd. I. s. 15–16; A. F. Grabski, Polska w opiniach Europy Zachodniej..., s. 231–233; H. Zins, Polska
w oczach Anglików XIV–XVI w., Warszawa 1974, s. 33–34; Z. H. Nowak, Dyplomacja polska..., s. 382; S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 335. Ostatnio wypowiedzieli się na temat misji również: A. Szweda, S. Szybkowski, Aktywność
dyplomatyczna stron konfliktu na dworach europejskich, [w:] S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski,
Wojna polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411, Malbork 2010, s. 191–196.
131
T. Borawska, Dytrych von Logendorf, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. III, Gdańsk 1997,
s. 39–40.
132
T. H. Lloyd, England and the German Hanse, 1157–1611. A study of Their Trade and the Commercial Diplomacy,
Cambridge 1991, s. 124–125; J. Hamilton Wylie, History of England under Henry the Fourth, vol. IV: 1411–1413,
London 1898, s. 14.
133
Z. Milkiewicz, Identyfikacja rycerza Jarosława z listu Dietricha von Logendorfa z 20 stycznia 1410 r., [w:] Opuscula
minora in memoriam Iosepho Spors, Słupsk 1993, s. 229–235; A. Szweda, Panowie z Iwna herbu Grzymała w służbie
królów polskich, [w:] Etos rycerski w Europie środkowej i wschodniej X–XV w., Zielona Góra 1997, s. 160–162.
134
Cod. Vit., nr 426; Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, ed. Altera, t. II, Posnaniae 1892,
nr 49; J. Długosz, Annales, Lib. X et XI, s. 33; Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae..., s. 83.
135
Hanserecesse, I Abt., Bd. V, nr 640, s. 494–495.
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osobistych. Nie przypadkiem Jagiełło i Witold wymagają od swoich heroldów, aby byli godni
zaufania, elokwentni, sprytni, przezorni, zręczni i odważni136.
Herold króla polskiego figuruje w rachunkach dworu aragońskiego, związanych z pobytem
Zygmunta Luksemburczyka i delegacji soboru konstancjańskiego w Perpignan jesienią 1415 r.
W rejestrze wydatków kancelarii królewskiej Ferydnanda I znajduje się zapiska, opatrzona datą
22 X 1415 r., z której wynika, że polski herold (heraldo del Rey de Polonia) otrzymał wynagrodzenie w wysokości 20 florenów. Wymieniony został w otoczeniu innych heroldów oraz sług króla
rzymskiego i węgierskiego, tj. jego stajennego, podstajennego, króla herbowego, herolda i persewanta, jak również heroldów króla Polski, konetabla Francji i hrabiego Vertabert137. Brak imienia
oraz nazwy urzędowej herolda króla polskiego uniemożliwia jego identyfikację. Obecność herolda
polskiego w otoczeniu Zygmunta w Aragonii może wskazywać, że wchodził on w skład polskiej
delegacji soborowej w Konstancji i był jednym z 24 królów herbowych (herolten der küng) i ich
pomocników (knechten), których doliczył się kronikarz soboru Ulrich von Richental138. Z dosyć
zawiłego przekazu Długosza, powołującego się na udział Polaków w podróży do Perpignan, wynika, że zorganizowany został wówczas turniej rycerski, czego nie potwierdzają jednak inne źródła,
w którym Zawisza zmierzył się na kopie z Janem z Aragonii. Kronikarz pisze, że już w pierwszej
gonitwie, na oczach dwóch monarchów zasiadających na trybunach, Polak zrzucił swojego przeciwnika z konia in certamine singulari139. Świadkiem sukcesu Zawiszy, był w takim razie również
herold króla polskiego, a wynagrodzenie dla niego oraz innych heroldów mogło stanowić zapłatę
za pełnienie obowiązków w igrzyskach rycerskich uświetniających dyplomatyczne spotkanie.
Pobyt polskich heroldów na zagranicznych dworach nie powinien nas szczególnie dziwić.
W okresie konfrontacji z zakonem krzyżackim w pierwszej połowie XV w. polska dyplomacja musiała wykazać się większą niż dotąd aktywnością na forum polityki międzynarodowej.
Jej celem było przekonanie innych dworów do powstrzymania poparcia udzielanego zakonowi
i uznania polskich racji w toczącym się konflikcie. W tej swoistej walce propagandowej ważną
rolę odgrywali heroldowie, wcześniej angażowani w ceremoniale dworskim. W obliczu nowych
zadań urząd herolda przechodzić musiał pewną ewolucję, wykształciła się jego organizacja i kompetencje. Wzrost znaczenia państwa polsko–litewskiego po zawarciu unii krewskiej oraz bardziej
intensywne kontakty zagraniczne wymagały wszakże sprawnej służby dyplomatycznej. Niezależnie od tego, że w najtrudniejszych akcjach władca polegał na doświadczeniu swoich zaufanych
rycerzy (Gniewosz z Dalewic, Jarosław z Iwna, Zawisza Czarny, Janusz z Tuliszkowa), profesorów
uniwersyteckich (Paweł Włodkowic) i dostojników kościelnych (Mikołaj Trąba), angażowano do
nich również królewskich heroldów140.
ZDM, cz. 6, nr 1658; Vitoldiana, nr 209.
Archivo de la Corona de Aragón, Real Cancillería (dalej ACA), Reg., 2415, fols. 144v i 145r (za pomoc w dotarciu do tego dokumentu i jego interpretacji pragnę podziękować Panu Jaume Riera z Archivo de la Corona de Aragon
w Barcelonie). Nasi badacze (S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 336; J. Szymczak, Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy,
s. 164) przywołują tę informację za pracą: F. Vendrell Gallostra, Caballeros controeuropeos en la corte aragonesa, „Miscellanea Barcinonesia”, R. X, 1971, nr XXVIII, s. 30.
138
U. von Richental, Chronik des Constanzer Concils, hrsg. v. M. Buck, „Bibliothek des Literarrischen Vereins
in Stuttgart”, Bd. 158, Stuttgart 1882, s. 215. W rzeczywistości liczba królów herbowych, heroldów i ich pomocników podczas soboru w Konstancji oceniana jest znacznie wyżej: G. A. Seyler, Geschichte der Herladik, Nürnberg
1890, s. 39; W. Paravicini, Die ritterlich–höfisches Kultur..., s. 82.
139
J. Długosz, Annales, Lib. XI (1413–1430), Varsoviae 2000, s. 75; B. W. Brzustowicz, Turniej rycerski w Królestwie
Polskim..., s. 349–350; S. K. Kuczyński, Turnieje rycerskie..., s. 303; J. Szymczak, Knightly Tournaments..., s. 18.
140
Z. H. Nowak, Dyplomacja polska..., s. 370; D. Piwowarczyk, Dyplomaci pierwszych Jagiellonów (1385–1454):
milites spectabiles, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. X, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 2004, s. 147–178.
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U progu epoki nowożytnej stali się jednak niepotrzebni, skoro ślad po tym urzędzie na dworze
władców polskich urywa się nagle w okresie panowania Kazimierza Jagiellończyka141. W czasach
Długosza, który właśnie wtedy pisał swoją kronikę, znaczenie heroldów nie było zbyt duże,
skoro kronikarz przypisuje im role raczej epizodyczne i nie widzi potrzeby utrwalenia ich
imion i nazw urzędowych. W dyplomacji ich miejsce zajęli wyspecjalizowani posłowie, czemu wyraz daje szesnastowieczny kronikarz. Marcin Bielski, pisząc o wypowiedzeniu wojny
cesarzowi przez władców Anglii i Francji, zauważył, że akt ten został doręczony przez posły, które
oni zową Heráldy142. Uwaga ta potwierdza opinię, że w Polsce heroldowie kojarzeni byli głównie z działalnością kuriersko–poselską, a w mniejszym stopniu z funkcjami heraldycznymi oraz
dworsko–ceremonialnymi143.
Niewiele później rozpoczął się upadek tego urzędu w innych krajach, do czego przyczyniły
się: 1) odchodzące w niepamięć turnieje, których obsługę zapewniali heroldowie; 2) przemiany
w wojskowości prowadzące do odrzucenia pełnej zbroi rycerskiej i unifikacji armii, co podważało
sens stosowania herbów; 3) reorganizacja dworu nowożytnego, odbierająca heroldom funkcje
honorowe. Na dworach niemieckich urząd herolda zanika po 1500 r.144 Tylko tam, gdzie heroldowie zachowali swoje uprawnienia w dziedzinie heraldyki i etykiety dworskiej, urząd ten przetrwa jeszcze długo, a zwłaszcza w Anglii, gdzie The College of Arms funkcjonuje nieprzerwanie
do dzisiaj145.
Wzmianki źródłowe o heroldach królewskich
w dobie pierwszych Jagiellonów
Data

Nazwa herolda

Źródło informacji

9 VI 1395

Svesconi (Svesconius) heroldus

AGAD, Zb. dok. perg, nr 4768; TN, 9, nr 170;
KDM, IV, nr 133

21 IV 1402

Polanland des konigis von Polan herolde

Marienburger Tresslerbuch, s. 160

Jesconis (Jesszconis) noster antiquus heraldus
Laurencius Polanlant heraldus noster

Bibl. Nauk. PAU i PAN, nr 609; ZDM, cz. 6 ,
nr 1658

20 I 1410

herold, genant Pollerlant; herolt Pollerlant

Hanserecesse, I, V, nr 639, 640

13 VII 1410

praeco

Długosz, Annales, Lib. X et XI, s. 83,

15 VII 1410

praeconius regii Bogutha

Długosz, Annales, Lib. X et XI, s. 118

XI 1410

per (h)aroldum

Długosz, Annales, Lib. X et XI, s. 164

25 VIII 1403

18 i 23 XI 1413 herold, poseł?

Cod. Vit., nr 567

S. K. Kuczyński, Heroldowie..., s. 338; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski..., s. 29. Tymczasem J. Wimmer, Wiedeń
1683. Dzieje kampanii i bitwy, Warszawa 1983, s. 336, powołując się na relację Wespazjana Kochowskiego z odsieczy wiedeńskiej w 1683 r. (Commentarius belli Adversum Turcas ad Viennam et in Hungaria, Kraków 1684), utrzymuje, że przed rozpoczęciem decydującej bitwy w otoczeniu Jana III Sobieskiego znajdował się herold oraz husarz
trzymający królewską tarczę z herbem Janina i włócznię z sokolim piórem.
142
M. Bielski, Kronika, Kraków 1564, facsimile Warszawa 1976, s. 205.
143
D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski..., s. 30.
144
W. Paravicini, Die ritterlich–höfisches Kultur..., s. 43–44, 85.
145
Zob. <http://www.college–of–arms.gov.uk>; R. Dennys, op. cit., s. 141–150 n.; H. Bedingfeld (Rouge Croix
Pursuivant), P. Gwynn–Jones (Lancaster Herald), Herladry, London 1993, s. 35–39; W. H. Godrey (& others), The
College of Arms, London 1963.
141
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Źródło informacji

22 X 1415

heraldo del Rey de Polonia

ACA, Reg., 2415, fols. 144v i 145r

1 VIII 1431

caduceatores

Długosz, Annales, Lib. XI, s. 30

1434

Nikiel prelocutor domini Regis alias herolth

SPPP, II, nr 2598

4 III 1434

heroldi

SPPP, II, nr 3193

20 IV 1454

der herold unseres herrn königs

Księga Theudenkusa, nr 859

Stan badań nad urzędem herolda na dworze polskich władców z pewnością nie jest zadawalający, o czym przekonuje nas zamieszczone powyżej zestawienie. Pomimo zasygnalizowanych
zastrzeżeń, należy jednak żywić nadzieję, że ponownie dokonana kwerenda źródeł i literatury
przedmiotu pozwoliła uzupełnić naszą wiedzę o heroldach królewskich o nowe ważne szczegóły.
A postawione pytania, na które nie zawsze można wskazać jednoznaczne odpowiedzi, przyczynią
się do ukazania ich w nieco pełniejszym świetle na tle swojej epoki.

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. IX (XX) ISSN 1230–803X

Tadeusz Jurkowlaniec
Warszawa

Elbląskie epitafium Juliusa Welsera.
Z badań nad średniowiecznymi nagrobkami
w Prusach

W

badaniach wybranej grupy zabytków sztuki dawnej na określonym obszarze geograficznym problemem fundamentalnym jest oszacowanie stosunku liczby dzieł zachowanych
do ich zwykle niesprecyzowanego inwentarza pierwotnego. W sposób szczególny dotyczy to średniowiecznej sztuki sepulkralnej w Prusach; a zwłaszcza w jednym z głównych ośrodków kraju —
w Elblągu, gdzie znajdował się bodaj najstarszy nagrobek z czasów krzyżackich, upamiętniający
osobę zmarłą w roku 1264 (lub 1265) i pochowaną w staromiejskiej farze1. Tam też zapewne jakiś
monument — może podobny do sławnej płyty gdańskich burmistrzów Leczkowa i Hechta, zgładzonych przez Krzyżaków 6 IV 1411 r.2 — upamiętniał burmistrza Johana Thorun i rajcę Johana
Roden, którzy po bitwie pod Grunwaldem również zabiegali o porozumienie z królem Polski.
Wnet zginęli w podejrzanych okolicznościach (przypuszcza się sprawstwo Zakonu) i po 19 IX
1410 r. pochowano ich razem, uroczyście u św. Mikołaja3. Nie sposób dociec zmian zaszłych
w farze w okresie reformacji i kontrreformacji4, między innymi dlatego, że w związku z jej odbudową po pożarze w roku 1777 sprzedano uszkodzone pomniki, traktując te kamienne jako suroNagrobek przepadł prawdopodobnie między rokiem 1742 a 1753. — A. N. Tolkemit, Elbingscher Lehrer Gedächtniß, ..., herausgegeben durch ..., Danzig, Thomas Schreiber, 1753, s. 10; T. Jurkowlaniec, Mittelalterliche Grabmäler
in Preußen, [w:] G. Eimer, E. Gierlich, M. Müller (hrsg.), Ecclesiae ornatae. Kirchenausstattungen des Mittelalters und
der frühen Neuzeit zwischen Denkmalwert und Funktionalität, (Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der
deutschen Vertriebenen 6), [Bonn 2009], przyp. 30 na s. 184.
2
Ostatnio — T. J.[urkowlaniec], Płyta nagrobna burmistrzów Konrada Letzkau i Arnolda Hechta, po 6 IV 1411, [w:]
Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach. Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku,
10 czerwca–12 września 2010 roku, t. I, red. naukowa B. Pospieszna, Malbork 2010, s. 247, nr III.6.4.
3
M. Toeppen, Elbinger Antiquitäten. Ein Beitrag zur Geschichte des städtischen Lebens im Mittelalter, Heft 1, Danzig
1871, s. 104; Nowa księga rachunkowa Starego Miasta Elbląga, wyd. M. Plech, cz. 1 (1404–1410), „Towarzystwo
Naukowe w Toruniu. Fontes” t. 72, Toruń 1987, s. 228 [1047]; M. Pelech, Die Teilnahme der Altstadt Elbing am
Großen Krieg (1409–1411) und ihre während des Krieges erlittenen Schäden „Beiträge zur Geschichte Westpreußens.
Zeitschrift der Copernicus–Vereinigung zur Pflege der Heimatkunde und Geschichte Westpreußens e.V.” 10, 1987,
s. 60–61; A. Czachorowski, Elbląg w wielkiej wojnie Polski z zakonem krzyżackim, [w:] Historia Elbląga, t. 1. Do
1466 r., red. S. Gierszewski, A. Groth, Gdańsk 1993, s. 249–252.
4
Rywalizacja katolików z luteranami o kościół św. Mikołaja w Elblągu 1520–1621. Źródła do dziejów reformacji
w Prusach Królewskich, zebrał i oprac. A. Szorc (Źródła Historii Kościoła. Uniwersytet Warmińsko–Mazurski.
Wydział Teologii, 1), Olsztyn 2002, tu nr 359, s. 496 [6, 7]; s. 521, nr 380. Zob. też m.in.: [Anton] Eichhorn,
Bischof Simon Rudnicki’s Kampf um die St. Nicolai–Pfarrkirche in Elbing „Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands” 2, 1863, s. 536.
1
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wiec do prażenia wapna5. Szczęśliwie wcześniej wybrane inskrypcje ponotowali Johann Heinrich
Dewitz (1706–1767) i Johann Georg Neumann (1716–1778)6. Z pierwszych 300 lat istnienia
kościoła św. Mikołaja przetrwały do XX w. zaledwie dwa pomniki: płyta Johanna Grolle (zm.
1355) oraz fragmenty nagrobka dwóch osób (zaprzepaszczone w związku z II wojną światową)7.
W tej sytuacji trzeba podjąć każdą sposobność, która mogłaby przybliżyć pierwotny inwentarz
dzieł średniowiecznej sztuki sepulkralnej w Elblągu.
*
Archiwum Państwowe w Gdańsku przechowuje dokument zatytułowany Nachricht von einem
alten Epitaphio alhier in Elbing8, zawierający odpis „Instrukcji” (il. 1–3), wysłanej do Elbląga 2 I
1768 r. przez norymberskiego patrycjusza barona Paula Karla Welsera von und zu Neunhof und
Röthenbach bei St. Wolfgang (1722–1788)9. Zdaniem nadawcy w kościele parafialnym w Ellwangen w Prusach10 ma wisieć drewniana tarcza z herbem Welserów, datą 127411 oraz z nazwiskiem Juliusa Weslera, rycerza zakonu niemieckiego. Autor „Instrukcji” domagał się urzędowego
M. G. Fuchs, Beschreibung der Stadt Elbing und ihres Gebietes ..., Bd. 2, Elbing 1821, s. 207, 208, 220–228, 235;
M. Józefczyk, Elbląg 1772–1850, kościoły chrześcijańskie na przełomie dwu epok, Pelplin 2000, s. 93, 95–96. Nie
znam losów dwóch nagrobków z brązu, które upamiętniały członków patrycjuszowskiego rodu Rouberów; odnotował je A. N. Tolkemit, Elbingscher Lehrer..., s. 9.
6
J. H. Dewitz, Epitaphia und Inscriptiones aller Kirchen der Städte Elbing und deren Territorii, Archiwum Państwowe
w Gdańsku, syg. AGP 492/317; J. G. Neumann, Epitaphia aus der Pfarr– oder St. Nikolai Kirche in Elbing, Archiwum Państwowe w Gdańsku, syg. AGP 492/971. Zob. też: B. Schmid, Die Inschriften des deutschen Ordenslandes
Preußen bis zum Jahre 1466 „Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft, Geisteswissenschaftliche Klasse” 11,
1934/1935, Halle (Saale) 1935, s. 122, nr 151; s. 126, nr 161; s. 134, nr 183.
7
B. Schmid, Der älteste Grabstein in St. Nikolai zu Elbing „Elbinger Jahrbuch” 8, 1929, s. 206–208; idem, Ein Figuren–Grabstein in Elbing aus dem 14. Jahrhundert „Elbinger Jahrbuch” 15, 1938, s. 165–169. Por. K. M. Kowalski,
Średniowieczne inskrypcje elbląskie, [w:] Z przeszłości Elbląga, red. A. Groth, Koszalin 1999, s. 45–49.
8
Archiwum Państwowe w Gdańsku, syg. AGP 492/971. Zob. też: E. Morcinek, Inwentarz zbioru „Rękopisy
elbląskie”, Warszawa 1967, s. 187, nr 971.4.
9
„Nachricht von einem alten Epitaphio | alhier in Elbing. | Als Anno 1768 (5. J[anuar]) Herr Steinmetz alhier
anlangete, producirte derselbe eine | gewisse Instruction an die hiesigen Herrn Ministeriales, welche Ihm | von S. T.
[salvo titulo] Herrn Paul Carl Velser in Nürnberg war mitgegeben worden | folgenden Inhalts: | Instruction. | In der
Pfarr–Kirche zu Ellwangen in Preussen wird sich ein auf, | gehängter Schild von Holtz befinden, worauf das Velserische Wappen | und Aufschrift mit der Jahrzahl 1274 (!) und des Teutschen Ordens | Ritter Julii Welsers Nahmen
sich befindet, wie anliegende Abzeich– | nung das mehrere zeiget. Es wird also Herr Steinmetz hiedurch | dienstlich
ersucht, wenn dieselbe nach Ellwangen komen werden | sich in besagter Stadt Kirch um zu sehen, ob dieser ehemals
da– | selbst gehangene Schild noch vorhanden, oder aber bey demjeni– | gen der über diese Kirche gesetzt Kundschaft deshalben einziehen. | Solte sich dieses Wappen und Gedächtniß Schild noch wirk– | lich daselbst befinden; so
ist sich vermittels(t?) desjenigen, so über die– | [k. 184v] se Kirch zu gebiethen, oder aber der dasigen Geistlich– oder
Obrigkeit ein | besiegeltes Attestat, dass solches Gedächtniß noch wircklich vorhanden, er– | theilen zu lassen | Würde aber dieser Gedächtniß–Schild anderst aussehen, als anlie– | gender Kupferstich ausweiset, so wäre solcher von
einem geschickten Mah– | ler abzeichnen zu lassen. | Man wird nicht nur diese Bemühung mit schuldigstem Dank
er– | kennen, sondern auch alle dabey habende Kosten Auslage so willig als | schuldig wieder restituiren. | Nürnberg
den 2. Januarii 1768. | Paul Carl Welser von und zu | Neuenhoft und Költenbach bey St. | Wolfgang. | m[anu] p[ro]
pria. | Dabey befand sich die in der obigen Instruction angegebene Abzeichniß welche folgen– | der gestalt sehr
schön in Kupfer gestochen war:” Dr Juliane Marquard–Twarowski dziękuję za pomoc w lekcji tekstu dokumentu.
10
Powinno być „w Elblągu”, zob. niżej s. 63 i przyp. 17–18, 20–22. Ellwangen (Jagst) w Szwabii (Badania–Wirtembergia, rejencja Stuttgart; przy granicy z Bawarią); opactwo benedyktyńskie założone w połowie VIII w.; 1460–1802
księstwo kościelne (Fürstprobstei); po sekularyzacji (1802) włączone do Wirtembergii; nigdy nie podlegało władzy
Prus.
11
W inskrypcji przytoczonej poniżej zapisano datę „1278”.
5
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1. Nachricht von einem alten Epitaphio alhier in Elbing, Archiwum Państwowe w Gdańsku 492, k. 184r.
Fot. Archiwum Państwowe w Gdańsku

ustalenia, kiedy ten szczyt trafił do miasta adresatów pisma, a gdyby się zachował — sporządzenia oficjalnego świadectwa istnienia dzieła. List z Neunhof uzupełniono miedziorytem opisanej
tablicy. Gdyby ta poszukiwana wyglądała inaczej, należało wykonać jej profesjonalny odrys. Paul
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2. Nachricht von einem alten Epitaphio alhier in Elbing, Archiwum Państwowe w Gdańsku 492, k. 184v.
Fot. Archiwum Państwowe w Gdańsku

Karl Welser, dziękując z góry za trud, zobowiązał się naturalnie pokryć koszty związane z wypełnieniem „Instrukcji”.
Na dokumencie gdańskim szkic pięciobocznej (w górnej partii prostokątnej, dołem ściętej
w trójkąt) tarczy jest niedokończony; skopiowano tylko tekst epitafium:
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3. Nachricht von einem alten Epitaphio alhier in Elbing, Archiwum Państwowe w Gdańsku 492, k. 185r.
Fot. Archiwum Państwowe w Gdańsku

Anno 1278 starb Julius Welser. | Ritter des Heiligen Lands Und Deut– | scher Ordens Herr In Preussen
In Er– | haltener Schlacht Kay: Rudolff des Er– | sten In Behemb [Böhmen], dem Gott gnat

Legendę nad rysunkiem przepisano zapewne z oryginału „Instrukcji”:
Dieser Schild befindet sich zu Nürnberg in der St. Jacobs. Kirch. zu Heilbronn in der Closter. Kirch. | und
zu Elwangen in Preussen, in der Stadt. Kirch, alle drey von gleicher Grösse.
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*
Pytanie o reakcję elblążan na pismo barona Welsera (wysłane 11 lat przed wielkim pożarem
miasta w roku 1777) pozostaje na razie bez odpowiedzi12. Po epitafium nie ma śladu ani w farze
elbląskiej, ani w jej historiografii, ale wzmianki o tym dziele pojawią się w piśmiennictwie dotyczącym Welserów oraz — rzadziej — kościołów: św. Jakuba w Norymberdze (pierwotnie krzyżacki) i pocysterskiego w Heilsbronn, pełniącego funkcje nekropoli burgrafów norymberskich oraz
frankońskiej linii Hohenzollernów. Bodaj najstarsza drukowana wiadomość o Juliusie Welserze
i o upamiętniających go pomnikach wyszła spod pióra poety Christopha Arnolda (1627–1685)
i została opublikowana w roku 168213. Niespełna pół wieku później Johann Ludwig Hocker
(1670–1746) wypowiedział się w referowanej sprawie najobszerniej, przytaczając wyciąg z rękopiśmiennej, bliżej nieokreślonej genealogii Welserów14. Streszczając: około roku 1225 cesarz
Fryderyk II Hohenstauf (1220–1250) pasował na rycerza Juliusa Welsera, syna Konrada, za jego
dokonania w Ziemi Świętej, a w roku 1243 (!) w Elblągu ów Julius został przyjęty do zakonu niemieckiego przez wielkiego mistrza Konrada von Thüringen (1239–1240), landgrafa heskiego15.
Wymaga bowiem kwerend m.in. w Archiv der Freiherrlich von Welserschen Familienstiftung Schloß Neunhof
(Lauf–Neunhof ). Wiadomo, że Welserowie podjęli dwie próby odszukania tarcz herbowych w Ellwangen i w Elblągu: przez umyślnych w roku 1768 (chodzi zapewne o pismo, które znamy z odpisu, zob. przyp. 9) oraz korespondencyjnie w 1909 i 1913; obie zakończyły się niepowodzeniem. — H. Bock, Die Familiengeschichtsschreibung
der Welser „Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg” 95, 2008, s. 150 i przyp. 188; przyp. 190
na s. 151. Informacji na temat epitafium Juliusa Welsera w Elblągu nie odnotowano w najnowszym opracowaniu
innego zbioru rękopisów Welserów. — D. Radlmaier, Handschriften der Welser, die Bibliothek der Paul Wolfgang
Merkelschen Familienstiftung im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg (Nürnberger Werkstücke zur Stadt– und
Landesgeschichte, 66), Nürnberg 2008, wg indeksu.
13
„Julius, Conradi F. ob gloriosissima facta, in propitia voluntate Friderici II. Imp. Eques creatus & gloriam maximis in patriam quoque meritis, praesantissimisque rebus gestis consectus, anno 1243. datu benevolentiaque Conradi, Hassiae Landgravii, Summique Ordinis Teutonici tunc Magistri, hunc ipsum in Borussia adeptus est: Forti
occubuit morte anno 1278, cum Imp. Rudolphus I. Ottocarum Bohemiae Regem, in ipsis S. Bartholomaei vigiliis,
praelio superasset. Epitaphium Ipsi Elbingae Borussorum, in templo primario, datum, & clypeus Ejusdem Norimbergam, in Sacellum S. Ordinis transmissus fuit: Similis quoque in coenobio Hailsbrunensi, propre Onoldum,
effulsit.” — Viri illvstris, Marci Velseri, vita, genvs, et mors per Christophorvm Arnoldvm descripta, [w:] Marci Velseri,
Matthaei F. Ant. N. Reip. Augustanae Quondam Duumviri, Opera Historica Et Philologica, Sacra Et Profana..., Norimbergae, Mauritius 1682, s. 29.
14
„Anno 1278 starb Julius Welser Ritter des heiligen Lands und teutscher Ordens herr in Preussen nach erhaltener
Schlacht des Kay. Rudolff des ersten in Behmen. d. G. g. Von diesem ist aus dem Welserischen Stamm–Buch Fol. 45
folgender Extract aus Nuernberg communiciret worden: «Dieser Julius Welser war Heinrichs von Anthony Bruder,
auch Conradi Welsers Sohn. Er ward von Kayser Friderichen dem Andern, wegen seiner im heiligen Land geleisten
treuen mannhafften Diensten, A. C. 1225. zum Ritter geschlagen, und dann um seines Ritterischen Wohlverhaltens
willen von Herrn Conraden, Land–Grafen zu Hessen, Anno 1243. zu einem Mitglied und teutschen Ordens–Herrn
zu Elbing mit voelligem Creutz investirt. Uber das wurde Er auch von hoechstgedachtem Kayser Friederichen dem
Andern zum Kriegs–Rath gemacht, und Ihme jaehrlich die Seit seines Lebens aus der Rent–Cammer des Koenigreichs Sicilien 20. Marck Silbers Pension gereichet. Er starb in solchem seines Beruff ritterlich Anno 1278., als
Kayser Rudolff der Erste Koenig Ottocarum in Boehmen am St. Bartholomei–Tag in der Schlacht ueberwunden.
Sein Epitaphium ist zu Elbing in Preussen in der Pfarr–Kirch zu sehen. Ingleichen ist auch Ihme ein Schild nach
Nuernberg in die Ordens–Capell, (heutigs Tags zu St. Jacob) item einer in das Closter Hailsbronn im Marggraffthum Onolzbach, zu hangen verordnet worden, welche auch noch heutiges Tages allda zu finden” — J. L. Hocker,
Hailsbronnischer Antiquitäten–Schatz enthaltend derer uralten Burggrafen von Nürnberg ... in der vormahligen Closter–
Kirche zu Hailsbronn befindliche Grab–Stätte Wappen und Gedächtnus–Schrifften..., Nürnberg, Peter Conrad Monath
1731, s. 49–50.
15
Wielki mistrz Konrad von Thüringen nie mógł przyjąć Juliusa Welsera do Zakonu w 1243 r., ponieważ zmarł
trzy lata wcześniej, 24 VII 1240 r. — Zob. np.: M. Wüst, Konrad von Thüringen, [w:] Biographisch–Bibliographisches
Kirchenlexikon, Bd. 31 [2010], szp. 745–747 <http://www.kirchenlexikon.de/k/konrad_v_th.shtml> (25.04.2010).
12
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Krzyżacki przodek patrycjuszy augsburskich i norymberskich, jako członek rady wojennej Fryderyka II, otrzymywał dożywotnio z kasy królestwa Sycylii 20 srebrnych marek. Zginął w bitwie
pod Suchymi Krutami (25 VIII 1278), walcząc po stronie Rudolfa I Habsburga (król niemiecki
1273–1291), a pamięć o nim utrwalały: epitafium w farze w Elblągu oraz tarcze (Totenschilde)
z herbem Welserów, zawieszone w kościołach św. Jakuba w Norymberdze i klasztornym w Heilsbronn koło Ansbach.
Szczegóły biograficzne Juliusa Welsera powtarzano w 2. połowie XVIII w., przy czym informacje o pomnikach rycerza zmieniły się, chyba w wyniku publikacji Paula von Stetten (1731–
1808)16. Albowiem po roku 1762 nie rozróżniano już epitafium w Prusach i tablic z herbem we
Frankonii (Norymberga, Heilsbronn), lecz twierdzono, że były to trzy tarcze „o jednakowej wielkości”, a zamiast Elbląga wymieniano „Ellingen in Preußen”17 lub — jak u von Stettena i w „Instrukcji” — „Ellwangen in Preusen”18. Później wzbogacono życiorys Welsera o nowe szczegóły.
Wprowadził je chyba Joseph von Hormayer (1782–1848); niestety, nie ujawniono przesłanek
jego stwierdzeń19. I tak, rycerz Julius miał pełnić funkcje komtura w Elblągu i chrystianizować
pogańskich Prusów, a jego epitafium znów lokalizowano w Elblągu: „zu Elbing in Preußen in der
Stadtkirche”20, „in der Pfarrkirche zu Elbingen21 lub „in Preußisch–Elbing”22. Co do „misyjnej”
działalności Juliusa Welsera, to wypada od razu stwierdzić, że nie występuje on ani w wykazach
Jako datę wstąpienia Juliusa Welsera do Zakonu podawano również rok 1248. — J. G. Biedermann, Geschlechtsregister des hochadelichen Patriciats zu Nürnberg, welches aus denen bewährtesten Urkunden, Kauf–, Lehen– und Heyrathsbriefen, gesammleten Grabschriften, Bayreuth, Dietzel 1748; Nachdr. — Neustadt a.d. Aisch, [1988], Tabvla
DLIII Von denen Grafen, Freyherren und Herren Welsern.
16
Jego zdaniem Julius Welser „soll zu Elbing in Preußen begraben liegen”, a jego „Toden–Schild befindet sich zu
Nürnberg in St. Jacobs–Kirche, zu Heilsbrunn in der Kloster–Kirche, und zu Ellwangen in Preußen, in der Stadt–
Kirche, alle von gleicher Größe, und hat Umschrift: A. 1278. starb [...].” — P. von Stetten, Geschichte der adelichen
Geschlechter in der freyen Reichs–Stadt Augsburg ..., Augsburg, Johann Jacob Haid, 1762, s. 99; 26, 98–99. Ellwangen
— zob. wyżej przyp. 10. Przesłanką łączenia Welserów z Ellwangen był może taki sam motyw (lilia — zob. niżej s. 64
i przyp. 24) w herbach rodu i klasztoru. Na temat herbu Ellwangen zob. np.: J. A. Lorent, Denkmale des Mittelalters
in dem Königreiche Württemberg. Photographisch mit erläuterndem Texte dargestellt von... Die Stifts–Kirche von Ellwangen, Mannheim 1869, s. 16, 35, 64–65.
17
Von Denkmählern, als Quellen der Nürbergischen Geschichte, [w:] Materialien zur Nürnbergischen Geschichte,
Herausgegeben von J. Ch. Siebenkees, Bd. I. 2, Nürnberg, Schneider 1792, s. 66–67. Ellingen (Środkowa Frankonia), XIII w.–1796 r. komenda krzyżacka, siedziba komtura krajowego baliwatu Frankonii; 1796–1806 miasto
zajęte przez Prusy, następnie w granicach Bawarii. Fara św. Jerzego (św. Michała) wzniesiona w latach 1729–1731. —
G. Dehio, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Bayern I: Franken, bearbeitet von T. Breuer, F. Oswald, F. Piel,
W. Schwemmer u.a., [München, Berlin] 1979, s. 251.
18
G. A. Will, Bibliotheca Norica Williana oder Kritisches Verzeichnis aller Schriften welche die Stadt Nürnberg angehen..., Partis I. Scriptorum ad historiam politicam pertinentium, Sectio II., Altdorf, Johann Paul Meyer, 1772, s. 264;
G. W. Zapf, Augsburgische Bibliothek. Oder historisch–kritisch–literarisches Verzeichnis aller Schriften welche die Stadt
Augsburg angehen und deren Geschichte erläuteren..., Bd. 1, Augsburg, Lotter 1795, s. 193.
19
J. von Hormayer, Philippine Welser von Augsburg, Gemahlin Ferdinand’s Erzherzogen zu Oesterreich, Landesfürsten
in Tirol. 1548–1580, „Urania. Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1818”, s. 106; przyp. na s. 146 — szczupłość
miejsca nie pozwoliła redakcji czasopisma zamieścić podanych przez autora źródeł. Zob. też m.in.: Neues Rheinisches
Conversations–Lexicon oder encyclopädisches Handwörterbuch für gebildete Stände ..., Bd. 12, Köln am Rhein 1836,
s. 299; J. von Hormayr, Die schöne Welserin „Taschenbuch für die vaterländische Geschichte” 36 (n. F. 18), 1847,
s. 25–26; [E. J. Nesper], Der letzte Ritter und sein Lieb. Historisch–romantische Skizze aus Augsburg’s Vorzeit, [w:] Dr.
Falkner’s gesammelte Schriften, Bd. 2. Erzählungen. Th. 2, Leipzig 1857, s. 186–187.
20
G. W. K. Lochner, Nürnberger Jahrbücher aus den bis jetzt bekannten ältesten Monumenten der deutschen Geschichte..., Zweites Heft. Erste Abtheilung. Von 1219 bis 1291, Nürnberg 1834, s. 57.
21
R. G. Stillfried, Kloster Heilsbronn. Ein Beitrag zu den Hohenzollerischen Forschungen, Berlin 1877, s. 212.
22
G. Muck, Geschichte von Kloster Heilsbronn, Bd. 2, Nördlingen 1880, s. 272.
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komturów elbląskich, ani wśród znanych braci zakonu krzyżackiego czynnych w Prusach w XIII
wieku23. A zatem — pomimo wakatów na stanowisku przełożonego konwentu w Elblągu XIII
stuleciu i niedostatków ówczesnych źródeł pisanych — obecność antenata patrycjuszy augsburskich i norymberskich w państwie krzyżackim wydaje się mało prawdopodobna.
*
Tarcze upamiętniające Juliusa Welsera (il. 4–5), z malowanym herbem rodu (w polu srebrno–czerwony dzielonym w słup lilia czerwono–srebrna24) na tle godła Zakonu (czarny krzyż łaciński o rozszerzających się ramionach), zachowały się u św. Jakuba w Norymberdze25 oraz w tak
zwanej kaplicy rycerskiej (Ritterkapelle) przy kościele w Heilsbronn26. W średniowieczu moment
wykonania nagrobka czy epitafium zazwyczaj nie odbiegał zbytnio od daty zgonu upamiętnionej
osoby. Do licznych wyjątków od tej reguły wypada zaliczyć również frankońskie pomniki Juliusa
Welsera. Pod koniec XVIII wieku tarczę norymberską analizował Johann Christian Siebenkees
i stwierdził, że mimo określonego roku zgonu rycerza (1278) nie może być ona dziełem XIII w. ze
względu na język i rodzaj dialektu w napisie oraz jego cechy paleograficzne (krój liter)27. Johann
Christoph Ernst Lösch, autor pierwszej monografii kościoła św. Jakuba w Norymberdze28, oraz
Paul Johannes Rée, autor bodaj najwcześniejszego przewodnika po tej świątyni29, nie mieli wątpliwości co do przynależność Juliusa Welsera do zakonu krzyżackiego i momentu jego śmierci.
Odczuwał je Johann Michael von Welser (1808–1875) rozważając rzeczywistość postaci odległego przodka i faktyczne znaczenie upamiętniających go tarcz herbowych w Heilsbronn i w Norymberdze dla genealogii rodu30. Natomiast syn Johanna Michaela, Ludwig, który przysposobił
do druku i wydał dzieło swego ojca31, po przeprowadzeniu dodatkowych kwerend archiwalnych
stwierdził, że Julius Welser to postać fikcyjna32. Jednakże do niedawna ustaleń tych nie uwzględniano w kolejnych wypowiedziach na temat epitafiów frankońskich.
J. Voigt, Namen–Codex der Deutschen Ordens–Beamten, Hochmeister, Landmeister, Großgebietiger, Komthure...,
Königsberg 1843, s. 28; B. Jähnig, Wykaz urzędów. Dostojnicy zakonu krzyżackiego w Prusach, [w:] Państwo zakonu
krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne od XIII do XVI wieku, red. Z. H. Nowak, R. Czaja, Toruń 2000, s. 108; M. Dorna, Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228–1309. Studium prozopograficzne,
Poznań 2004, s. 384.
24
Najstarszym świadectwem używania lilii jako godła Welserów jest pieczęć Bartłomieja I Welsera przy dokumencie
z 1317 r. — P. Geffcken, Die Welser und ihr Handel 1246–1496, [w:] Die Welser. Neue Forschungen zur Geschichte und
Kultur des oberdeutschen Handelshauses, hrsg. von M. Häberlein, J. Burchardt, Red. J. Holuba, T. Hörmann, Berlin
2002, przyp. 32 na s. 35, il. 8 na s. 167.
25
Zawieszona w chórze, na ścianie pd., na zach. krańcu szeregu podobnych tarcz; drewno, 68×41 cm.
26
Zawieszona na ścianie pd., po restauracji kościoła 1861–1866 między 1. a 2. oknem od wsch. — R. G. Stillfried,
op. cit., Grundriss 15; obecnie „przed pd–zach kątem”; szer 40 cm. — H. Bock, Die Familiengeschichtsschreibung...,
przyp. 181 na s. 148. Dr Hartmut Bock, Kelkheim, przesłał mi fotografię epitafium Juliusa Welsera w Heilsbronn
i wyraził zgodę na jej publikację, co zachowuję z wdzięcznością w pamięci.
27
Von Denkmählern, als Quellen der Nürnbergischen Geschichte, [w:] Materialien zur Nürnbergischen Geschichte, hrsg.
von J. Ch. Siebenkees, Bd. I. 2, Nürnberg, Schneider 1792, s. 66–67.
28
J. Ch. E. Lösch, Geschichte und Beschreibung der Kirche zu St. Jacob in Nürnberg, nach ihrer Erneuerung im Jahre
1824/25 entworfen von..., Nürnberg 18282, s. 33–34.
29
P. J. Rée, Führer durch die St. Jakobskirche in Nürnberg, Nürnberg [1889], s. 4, nr 6.
30
H. Bock, Die Familiengeschichtsschreibung..., s. 150–151 i przyp. 189.
31
Die Welser, des Freiherrn Johann Michael von Welser Nachrichten über die Familie, [przygotował do druku L. von
Welser], Nürnberg 1917 Bd. 1–2.
32
L. von Welser, [Über eine Reihe von Urkundenfälschungen] „Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg. Jahresbericht über das sechunddreissigste Vereinsjahr 1913”, Nürnberg 1914, s. 31; Die Welser..., Bd. 1, s. 12–14; Bd. 2, s. 9,
nr 6. Zob. też: H. Bock, Die Familiengeschichtsschreibung..., s. 151 i przyp. 190.
23
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Alexander von Dachenhausen w całościowym opracowaniu tarcz herbowych w kościele św. Jakuba w Norymberdze opisał również tę, upamiętniającą Juliusa Welsera, oraz przytoczył cytowany wyżej napis, wraz z dopiskiem informującym o jej restauracji w roku 169333. Wówczas
— jak sądził Bernhard Schmid — zmieniono na epitafium datę śmierci rycerza; miał on zginąć
w roku 1370 w bitwie nad Rudawą34, stoczoną przez Krzyżaków z Litwinami, a nazwę tego pola
bitwy konserwator Prus Zachodnich odcyfrował na epitafium; przeczytał bowiem „Schlacht bey
Rudaw” zamiast „Schlacht Kays: Rudolff ” (il. 4). Przypuszczalnie tę skażoną lekcję inskrypcji
warunkował jej ówczesny stan zachowania. Według Kurta Pilza tarcze u św. Jakuba przed 1939
rokiem „były bardzo przemalowane i przybrudzone” („Die Schilde waren sehr übermalt und verschmutzt.”) i czekała je rychła restauracja35. Pilz w swojej pracy pominął omawiane epitafium36;
może uważał je za dzieło nowożytne. Po II wojnie światowej, do początku lat sześćdziesiątych
tarcza znajdowała się w norymberskim kościele św. Piotra, a tekst epitafium był prawdopodobnie
nadal niezbyt czytelny, bo datę odnowienia tablicy — rok 1693 — autorzy krótkiego inwentarza
zabytków, opatrzyli znakiem zapytania37. Ernst Eichhorn tarczę Juliusa Welsera datował na rok
1608 (bez podania przekonującej podstawy) i zwrócił uwagę na jej nietypowy, rzadko występujący pięcioboczny kształt38. Zdaniem Gerharda Rechtera tę pamiątkową tablicę odnowiono lub
wykonano w roku 1693, co świadczy o pielęgnowaniu przez Welserów tradycji rodzinnych39.
Dieter Weiss „tarcze zaprzysiężenia” (die Aufschwörschilde; upamiętniające wstępujących do Zakonu) zachowywane w norymberskim kościele św. Jakuba przywołał jako świadectwa przynależności tamtejszych patrycjuszy do pocztu rycerzy krzyżackich; na końcu ich listy umieścił Juliusa
Welsera, lecz przy dacie jego śmierci postawił znak zapytania40. Informacja o odnowieniu tarczy
w roku 1693 skłoniła Klausa Militzera do powściągliwości w traktowaniu informacji o wstąpieniu bliżej nieznanego Juliusa Welsera do Zakonu w roku 124841; podobne stanowisko zajął
Werner Paravicini42.
„Anno 1248 starb Julius [...] verneuert 1693”. — Alexander von Dachenhausen, Die Wappenschilde der Deutschordensritter in der St. Jacobikirche in Nürnberg, „Roland. Archiv für Stamm– und Wappenkunde” 16, 1915/1916,
s. 11–14. tu s. 14 nr 26.
34
B. Schmid, Kriegergrabmal–Beratung in Westpreussen, [w:] Die Denkmalpflege in der Provinz Westpreussen in den
Jahren 1918 und 1919, 16. Bericht, Danzig 1920, s. 15.
35
K. Pilz, Der Totenschild in Nürnberg und seine deutschen Vorstufen. Das 14.–15. Jahrhundert, „Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg” 1936–1939, s. 77.
36
Ibidem, s. 104–105.
37
G. P. Fehring, A. Ress, Die Stadt Nürnberg, Kurzinventar (Bayerische Kunstdenkmale, hrsg. von H. Kreisel und
A. Horn), Bd. X, München [1961], s. 344.
38
Datowanie z powołaniem się na opis w dokumentacji fotograficznej wykonanej w 1950 roku; Hochbauamt
Nürnberg, Fotoliste, „Totenschilde”, Nr. 33. — E. Eichhorn, Die Kunstdenkmäler der Heilig–Kreuz–Stiftung, [w:]
H. F. Haller von Hallerstein, E. Eichhorn, Das Pilgrimspital zum Heiligen Kreuz vor Nürnberg. Geschichte und Kunstdenkmäler, Nürnberg 1969, s. 254 i przyp. 1073; s. 244.
39
G. R[echter], VIII.4.19 t. Toten– und Aufschwörschilde von Deutschordensrittern, [w:] 800 Jahre Deutscher Orden.
Ausstellung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg..., hrsg. von G. Bott, U. Arnold, Gütersloh, München
1990, s. 544.
40
D. J. Weiss, Die Geschichte der Deutschordens–Ballei Franken im Mittelalter (Veröffentlichungen der Gesellschaft
für Fränkische Geschichte, 39), Neustadt a. d. Aisch 1991, s. 338 i przyp. 102.
41
K. Militzer, Der Deutsche Orden in den großen Städten des Deutschen Reiches, [w:] Stadt und Orden. Das Verhältnis
des Deutschen Ordens zu den Städten in Livland, Preußen und im Deutschen Reich, hrsg. von U. Arnold, (Quellen
und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, 44), Marburg 1993, przyp. 113 na s. 206; zob. wyżej s. 62
i przyp. 15.
42
W. Paravicini, Die Preußenreisen des europäischen Adels, Teil 2 (Beihefte der Francia, 17. 2), Sigmaringen 1995,
s. 120 i przyp. 580.
33

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

66

Tadeusz Jurkowlaniec

4. Norymberga, kościół św. Jakuba. Tarcza Juliusa Welsera.
Rys. wg Schmid, Die Denkmalpflege in der Provinz Westpreussen

Tarcza Juliusa Welsera w Heilsbronn (il. 5), wzmiankowana w starszym piśmiennictwie wraz
z bliźniaczą tablicą norymberską, budziła mniejsze zainteresowanie. Odnotowali ją Johann Michael Fuchs43 i Rudolph Stillfried–Alcántara, który stwierdził, że jest ona „bardzo odnowiona”
(„sehr renoviert”), co zdają się potwierdzać sformułowania Verneirt 1618. Dann 1750, dopisane
na końcu tekstu epitafium44. Autorzy późniejszych opracowań na temat opactwa w Heilsbronn
— sławnego z licznych dzieł rzeźby i malarstwa gotyckiego a także jako nekropolia Hohenzollernów — pomijali interesującą mnie tarczę.
43
44

J. M. Fuchs, Einige Notizen zur Schul–Geschichte von Heilsbronn und Ansbach..., Ansbach 1837, s. 8, nr 18.
R. G. Stillfried, op. cit., s. 73.
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5. Heilsbronn, Kaplica rycerska przy kościele d. opactwa cystersów.
Tarcza Juliusa Welsera. Fot. Hartmut Bock

Wyniki najnowszych badań nad dziejami rodu Welserów, a zwłaszcza wyjaśnienia procesu
tworzenia ich genealogii, wywodzonej od bizantyńskiego wodza Belizariusza (zm. 565), oraz
starań o nobilitacje ich gałęzi augsburskiej i norymberskiej45, w pełni potwierdzają długo niedoM.in.: P. Geffcken, op. cit., s. 27–167; H. Bock, Die Familiengeschichtsschreibung...; idem, Die Insinuation von
Privilegien an Reichskammergericht, Reichshofrat und Kaiserlichem Hofgericht zu Rottweil, um sie „zue schützen und
handt zu haben”, [w:] A. Amend, A. Baumann, S. Wendehorst, S. Wunderlich (hrsg.), Reichsstadt Frankfurt als
Rechts– und Gerichtslandschaft im Römisch–Deutschen Reich, München 2008, s. 47–54. Zob. też: B. Mauer, Patrizisches Bewußsein in Augsburger Chroniken, Wappen– und Ehrenbüchern, [w:] W. Rösener (hrsg.), Adelige und bürgerliche Erinnerungskulturen des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit, (Formen der Erinnerung, 8), Göttingen 2000,
s. 166–169.
45
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strzegane stwierdzenia Ludwiga von Wesler dotyczące jego krzyżackiego przodka46. Dziś nie ulega
wątpliwości, że rycerz Julius to postaci fikcyjna, a metryki jego tablic herbowych w Norymberdze
i w Heilsbronn są nowożytne; obie tarcze powstały najprawdopodobniej około roku 1618 z inicjatywy Sebastiana IV Welsera (1589–1634)47. W tej sytuacji domniemane epitafium elbląskie,
które miało upamiętniać wymyśloną w XVII stuleciu postać Juliusa Welsera, traci znaczenie dla
badań średniowiecznej sztuki sepulkralnej w Prusach.
Zakonowi przypisano istotną rolę we wczesnych dziejach rodu Welserów, ale wyjaśnienie intrygujących okoliczności włączenia Elbląga, jednego z głównych ośrodków dawnego państwa
krzyżackiego w Prusach, do literackich wydarzeń zawartych w genealogii tych patrycjuszy związanych z Augsburgiem, Norymbergą i z Ulm wypada pozostawić nowożytnikom.

46
47

Zob. wyżej s. 64 i przyp. 31–32.
H. Bock, Die Familiengeschichtsschreibung..., s. 148–149 i przyp. 180–183.
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O kilku oryginalnych wywodach genealogicznych
w polskiej sztuce sepulkralnej
okresu baroku

K

iedy pada pytanie o to jak zaznaczano na szlacheckich pomnikach nagrobnych i innego
rodzaju obiektach, związanych z pochówkiem, np. elementach castrum doloris pochodzenie
zmarłego, najczęściej nasuwają się na myśl wyobrażenia herbów: malowane, rzeźbione, haftowane
i in., umieszczone w obrębie czy to stałego monumentu, czy jakiejś tymczasowej struktury. Rzeczywiście, przedstawienia samych herbów były najbardziej popularnym sposobem przypominania rodowodów i przodków, przynajmniej jeżeli chodzi o pomniki powstałe na ziemiach polskich
w okresie nowożytnym. Projektodawcy nagrobków, względnie dekoracji pogrzebowych, chcąc
zasygnalizować pochodzenie zmarłego umieszczali w obrębie konkretnej realizacji czy to herby
pojedyncze, w osobnych kartuszach, czy to herby złożone. W przypadku operowania w sztuce
komemoratywnej herbami pojedynczymi spotykamy się przeważanie z zasadą, że po jednej stronie pomnika (lub castrum doloris) przedstawiane są herby przodków ze strony ojca, po drugiej
— herby przodków po kądzieli.
Zarówno w przypadku zastosowania herbów pojedynczych, jak w wypadku złożonych liczba
herbów może wahać się od czterech do nawet kilkunastu1. Dla przykładu na pomniku wojewody sieradzkiego Wojciecha Opalińskiego (zm. 1775) w kościele pobernardyńskim w Grodzisku
Wielkopolskim, na pilastrach flankujących centralną część wyobrażono osiem par herbów. Są to
herby, co nietypowe, jedynie spadkobierców Wojciecha i fundatorów jego pomnika; wojewoda
był bowiem ostatnim z rodu.
Przy okazji można również przypomnieć o chyba nieco zapomnianym typie pomnika nagrobnego, jakim była chorągiew nagrobna, całkiem licznie reprezentowana w czasach nowożytnych,
szczególnie w środowiskach protestanckich na zachodnich i północnych ziemiach Rzeczpospolitej. Właśnie chorągwie nagrobne, o czym przypominają np. publikacje Jana K. Ostrowskiego
i Irmy Koziny, w swojej dekoracji mieściły zwyczajowo wiele wyobrażeń tarcz herbowych (również do około kilkunastu)2.

Typowym przykładem takiego obiektu może być epitafium rodziny Dzieduszyckich we Lwowie, niedawno szczegółówo opisane — zob. A. Betlej, Epitafia w kościele Jezuitów we Lwowie, [w:] Fides, Ars, Scientia. Studia dedykowane
pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa, pod red. J. Skrabskiego i A. Betleja, Tarnów 2008, s. 208–209.
2
I. Kozina, Polskie chorągwie nagrobne i ich związek z ideą Militis Christiani, „Nasza Przeszłość”, 74: 1990, s. 237–
255; eadem, J. K. Ostrowski, Chorągwie nagrobne, [w:] Sarmatia semper viva. Ze studiów ofiarowanych przez przyjaciół
prof. drowi hab. Tadeuszowi Chrzanowskiemu, Warszawa 1993, s. 91–138.
1
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Drugim, bodaj w takim samym stopniu popularnym, sposobem przypominania o przodkach było umieszczanie odpowiednich informacji na tablicy inskrypcyjnej. W wielu przypadkach przyjdzie nam stwierdzić, iż wywód genealogiczny zajmuje nawet większą część napisu,
niż inne informacje (np. te odnoszące się do zasług zmarłego, względnie cech jego charakteru),
czy obiegowe sformułowania (polskie albo łacińskie) cytowane w takim miejscu. Najczęściej to
spadkobiercom i fundatorom nagrobka zależało, aby powiedzieć jak najwięcej o pochodzeniu bliskiego zmarłego; sami wszak byli spokrewnieni z tymi samymi co on osobami. W XVII i XVIII
stuleciu tablice inskrypcyjne zamieniają się zatem w długie „spisy”, zawierające niekiedy nawet po
kilkadziesiąt nazwisk i to nie tylko przodków zmarłego w linii prostej, ale także wszystkich zasłużonych i szanowanych osób, wywodzących się ze spokrewnionych z nim rodów, a także skoligaconych z nim. Przy osobach tych bywają ponadto wymienione tytuły i urzędy jakie sprawowali.
Szczególną okazję do pochwalenia się pochodzeniem mieli ci przedstawiciele stanu szlacheckiego, którzy spokrewnieni byli z rodzinami książęcymi lub królewskimi — pośród nagrobków XVIII–wiecznych fakt taki uwieczniony został m.in. w inskrypcji na pomniku Opalińskich (rodziców Katarzyny Leszczyńskiej) w Sierakowie, oraz na pomniku Marianny Krasińskiej
w Krasnem i na epitafium jej serca w Węgrowie3. Niekiedy na pomnikach pojawiają się informacje o najbliższej rodzinie osoby zmarłej, między innymi o jej dzieciach4. Inskrypcja mogła także
zawierać informacje o osobie fundatora, przy czym i w tym przypadku szczególne cenne były
dane o jego zasługach; przykładami są: nagrobek Marii Józefy z Wesslów Sobieskiej w kościele
Sakramentek w Warszawie, gdzie czytamy: „Pomnik wzniósł Teodor Wessel (...) kawaler Orderu
Orła Białego” oraz pomnik Marii Amalii Mniszchowej w kościele parafialnym w Dukli, gdzie
jego fundator — mąż Jerzy Wandalin Mniszech, sam siebie przedstawił jako kawalera Orderu
Orła Białego i rosyjskiego Orderu Św. Andrzeja.
Wywody genealogiczne (urozmaicone dodatkowymi faktami) widniejące na pomnikach były,
bez wątpienia, naturalnym odzwierciedleniem takich samych wywodów zamieszczanych uprzednio w kazaniach i drukach pogrzebowych. Tam też stanowiły bardzo istotną część całego tekstu
obejmując zazwyczaj nawet dużo więcej nazwisk krewnych i powinowatych nieboszczyka niż np.
inskrypcja nagrobna. Autorzy tekstów, pozwalali sobie na sięgające nawet kilku wieków wstecz
wywody genealogiczne mające na celu przypomnienie starożytności rodu i jego uczestnictwa
w różnych wydarzeniach naszej historii5.

Zob. m.in. [F. M. Sobieszczański], Nagrobek Maryi Krasińskiej w Krasnem, „Tygodnik Ilustrowany”, t. IV, 1861,
nr 102, s. 93.
4
I takie informacje były zaopatrywane w odpowiednie epitety — np. napis na epitafium Mikołaja Swinarskiego
w Miejskiej Górce nazywa jego córki „pięknymi kwiatami”. Także inskrypcje w epitafiach Aleksandra i Katarzyny
Załuskich w Pułtusku podkreślają, iż byli oni rodzicami niezwykle zasłużonych dla ojczyzny osób.
5
Szczególnie długie listy przodków oraz członków rodów spokrewnionych spotykamy w XVIII–wiecznych kazaniach i drukach pogrzebowych np.: Stanisława Jabłonowskiego, Jana Tarły, Krzysztofa Antoniego Szembeka i in. —
zob. Samuel od S. Floryana [Wysocki], Kazanie na Pogrzebie Serca ś. p. Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Jana (...) Tarła
(...) w kościele warszawskim XX. Scolarum Piarum (...), Warszawa 1750, s. 3 i n.; A. M. Potocki, Mowa na pogrzebie
J. O. Xiażęcia Jmci Krzysztofa Antoniego Szembeka Arcy–biskupa Gnieźnieńskiego, Prymasa y Pierwszego Xiążecia Korony Polskiej (...), Łowicz 1748, s. 2; T. Choynowski, Tama żalom (...) Stanisława Wincentego Jabłonowskiego (...) kazaniem pogrzebowym w kościele OO. Paulinów w Częstochowie ogłoszona, Lwów 1755, s. 16 i n.; W. A. Zabielski, 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. 6 i n.; P. Brzeziński, 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. 15 i n.
3
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1. Epitafium Szymona Dzierzbickiego w kościele Bernardynów w Łęczycy

Oprócz tych dwóch wymienionych powyżej sposobów przywoływania sylwetek zmarłych
przodków i ich osiągnięć, w polskiej sztuce komemoratywnej i sepulkralnej, szczególnie w okresie
dojrzałego i późnego baroku, spotkać się można z próbami plastycznego urozmaicenia wywodów
genealogicznych, uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi dla odbiorców, a tym samym, mocniej
zapadającymi w świadomości wszystkich, którzy będą oglądali pomnik.
Przechodząc do konkretnych przykładów, jako pierwszy chciałbym w tym miejscu zaprezentować nagrobek biskupa krakowskiego kardynała Jana Aleksandra Lipskiego, wzniesiony w kaplicy Lipskich w katedrze na Wawelu, ukończony w 1746 r. W samym centrum pomnika, na tle
dużego ozdobnego kartusza wyeksponowany został herb własny Lipskiego — Grabie. Powyżej
umieszczono symboliczny sarkofag, który spoczął na, zestawionych parami, figurach leżących
baranków i jednorożców. Wyobrażeniami tych zwierząt posłużono się być może przede wszystkim ze względu na ich powszechnie znane symboliczne znaczenie: jednorożec jest tradycyjnym
symbolem czystości, ale również mądrości, odwagi i szlachetności, natomiast baranek oznaczać
może niewinność i wielką dobroć6. Wymowę tak interpretowanych rzeźb zwierząt uzupełniają,
Szerzej zob. np.: D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990 s. 257–262 oraz 265–267; W. Roeske, Fenomen jednorożca w Polsce, Kraków 1997, zwłaszcza
s. 17 i n. oraz s. 77 i n. Zarówno baranek, jak i jednorożec były uważane również za symbole Chrystusa. Por.
T. Chrzanowski, 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.

6
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2. Dekoracja okolicznościowa na pogrzebie Teresy Antoniny z Dąmbskich Łąckiej

stojące w skrajnych partiach nagrobka figury kobiece, z których jedna jest personifikacją Roztropności (figura ze zwierciadłem), druga — Sprawiedliwości (z mieczem i wagą). Wystarczy
jednak sięgnąć do genealogii biskupa krakowskiego, aby zorientować się, że podobizny zwierząt
pełnią jeszcze dodatkową, nie mniej istotną funkcję. Są one bowiem również godłami z herbów.
Jednorożec odnosi się do herbu Bończa, którym pieczętowała się rodzina matki Jana Aleksandra
Lipskiego — Barbary z Miaskowskich, natomiast baranek do Junoszy, używanej przez ród babki
biskupa — Anny z Bojanowskich.
Niepowtarzalnym „pomnikiem” w skali całego kraju jest częściowo marmurowe, częściowo
malowane, iluzjonistyczne epitafium wojewody łęczyckiego i szambelana króla Augusta III —
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Szymona Dzierzbickiego (1720–1787), wykonane zapewne tuż po jego śmierci w kościele Bernardynów w Łęczycy7. Widzimy tutaj dwa, pozbawione liści i — najpewniej — uschnięte drzewa, na których siedzą małe putta, trzymające godła z herbów: Topór (herb zmarłego wojewody)
a także Abdank, Grabie i Ślepowron. Na szczytach drzew przysiedli ponadto dwaj inni malcy,
prezentujący ordery: Orła Białego i Św. Stanisława. Dwa usychające drzewa z motywami heraldycznymi symbolizują zatem dwa zasłużone rody, z których wywodził się wojewoda, a które także
obumierają wraz z jego śmiercią. Na ziemi, pomiędzy drzewami dostrzegamy postać klęczącej
kobiety z wyciągniętymi rękami, może to być przedstawienie wdowy rozpaczającej po śmierci
małżonka, lub po prostu personifikacja żalu i rozpaczy.
O niekonwencjonalnym przedstawieniu herbów, a właściwie również jedynie samych ich
godeł, spotkać się można było w dekoracji okolicznościowej na pogrzebie Teresy Antoniny
z Dąmbskich Łąckiej, podkomorzyny wschowskiej, zmarłej w roku 1700. Uroczystości pogrzebowe zorganizowane zostały w kościele Jezuitów w Poznaniu. Tutaj, na symbolicznej bramie
wzniesionej ponad katafalkiem, znalazły się, ustawione w porządku heraldycznym godła z herbów: Godziemba (herbu zmarłej), Łodzia — należącego do jej matki Jadwigi Górskiej, Nieczuja
— herbu matki ojczystej Elżbiety Jemielskiej i Korab, którym pieczętowała się babka ojczysta.
W każdym polu widzimy nie tylko same godło, ale i dodatkowe elementy, całość zaś objaśniały
napisy, a także kazanie wygłoszone w trakcie egzekwii przez jezuitę Stefana Szczanieckiego. I tak
— Łodzia otoczona jest przez gwiazdy i obłoki, symbolizujące sferę niebiańską, w Nieczui, obok
pnia stoi kościotrup z siekierą, który odrąbuje wprawdzie drzewu konary (tj. zabija poszczególnych członków rodziny), ale nie może przerwać jego owocowania, czyli istnienia rodu; także na
pokładzie Korabia panoszy się kościotrup–śmierć; jednak, jak uspokajał kaznodzieja, w takim
przypadku zbawienna okazuje się woda, przypominająca o chrzcie, na której falach można dotrzeć aż na bezpieczny brzeg, tzn. osiągnąć wieczność8.
Nie zawsze jednak chcąc przywołać w programie dekoracji lub pomnika osoby przodków wyobrażano ich herby; zdarzało się, że zastępowano je np. portretami.
Z takim rozwiązaniem spotykamy się np. w jednej z najciekawszych dekoracji funeralnych,
jakie zorganizowano u nas w okresie baroku, a o jakich posiadamy informacje źródłowe.
To dekoracja zaprojektowana (i ustawiana prawdopodobnie dwukrotnie — najpierw w zamku
warszawskim, a kilka tygodni później w katedrze wawelskiej) z okazji pogrzebu królewicza Zygmunta Kazimierza Wazy, syna Władysława IV, w 1647 r. Widok dekoracji, która została przygotowana przez czołowego w tym czasie architekta królewskiego, Giovanniego Battistę Gisleniego
przetrwał dzięki miedziorytowi Dawida Tscheringa9. W castrum doloris, ponad katafalkiem z ciałem królewicza, na tle obłoków, zawieszony był orzeł (malowany?) trzymający przed sobą okrągłą
tarczę z ośmioma, wpisanymi w gwiazdy, wizerunkami Jagiellonów: od Władysława Jagiełły do
Zygmunta Augusta, oraz dodatkowo Zygmunta III Wazy, dziadka zmarłego. W gwieździe środkowej przedstawiony został sam niedawno zmarły królewicz, a łacińska inskrypcja informowała,
że Zygmunt Kazimierz „Inter Astra Divorum Relatus” (powrócił pomiędzy gwiazdy jako jedna
z nich). Sam pomysł wykorzystania orła, jako tego, który zanosi portret (portrety) władców do
nieba, był najpełniej inspirowanymi rzymskimi obyczajami pogrzebowymi; w Rzymie obok stoM. Rawicz–Witanowski, Monografia Łęczycy, Warszawa 1898, s. 138; M. Karpowicz, Przemiany mentalności na
przykładzie nagrobków XVIII w., [w:] idem, Sztuki polskiej drogi dziwne, Bydgoszcz 1994, s. 184.
8
Zob. Przeraźliwe echo trąby żałosnej do wieczności wzywającej. Śmierć w kulturze dawnej Polski od średniowiecza do
końca XVIII wieku, katalog wystawy pod red. P. Mrozowskiego, Warszawa 2000, s. 152.
9
Wyczerpująco omówiony w: Przeraźliwe echo..., s. 146–147.
7
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3. Castrum doloris na pogrzebie królewicza Zygmunta Kazimierza Wazy

su, na którym kremowano ciało cesarza, wypuszczano orła psychopomposa, wierząc, że uniesie on
w zaświaty duszę władcy.
Do tej grupy zaliczyć można, operujący nieco odmiennymi środkami, gigantyczny, bo zajmujących prawie całą wysokość ściany świątyni, pomnik rodziny Branickich. Wzniesiono go w latach 1720–1727 w kościele Jezuitów św. Piotra i Pawła w Krakowie. Fundatorem pomnika był
hetman wielki koronny i wojewoda podlaski Jan Klemens Branicki. Odnosząc się do rozmiarów
założenia można powiedzieć, że wielkość pomnika stanowiła dodatkowy atut, dla wyobrażenia
tych treści, które nas specjalnie interesują.
Patrząc od dolnych partii monumentu możemy zatem dostrzec tutaj najpierw malowany na
blasze, okrągły portret wspólny rodziców fundatora: Stefana Mikołaja Branickiego (zm. 1709)
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i Katarzyny Scholastyki z Sapiehów (zm. 1720), umieszczony na osi, ponad portalem. Wyżej, na
pilastrach, po bokach pomnika zawieszono dwa owalne medaliony z malowanymi wizerunkami
dziadków fundatora: Jana Klemensa Branickiego (zm. 1673) i Katarzyny Aleksandry z Czarnieckich (zm. 1698). Każdy medalion podtrzymywany jest od dołu przez parę uskrzydlonych
puttów, które unoszą portrety ku górze. Unoszenie portretu jest, identycznie jak w starożytnych
zabytkach, symbolicznym obrazem przenoszenia dusz zmarłych do wieczności. Odzwierciedleniem pewności fundatorów, że dusze bliskich zmarłych dostąpiły już zbawienia, są także złote tła
zastosowane we wszystkich portretach, także w tym wspólnym Stefana i Katarzyny.
Pomiędzy dwoma grupami malowanych portretów, na dolnej partii ramy opasującej centrum
pomnika, przedstawione zostały dwa, polichromowane na złoto popiersia portretowe, od dawna
sprawiające trudności identyfikacyjne. Bardzo interesującą wydaje się niedawno postawiona hipoteza, że te dwa wyraźnie heroizowane wizerunki wyobrażają (lub tylko przypominają) dwóch
wybitnych hetmanów skoligaconych z Branickimi, tzn. Stefana Czarnieckiego, ojca Aleksandry
i Kazimierza Sapiehę, ojca Katarzyny10.
Odwrócone tyłem do siebie figury, usytuowane na naczółkach ponad symbolicznym „portalu
śmierci”, przypominają Wiarę albo Pobożność (figura z lewej, z otwartą księgą na kolanach i płomieniem ponad głową) oraz Męstwo (figura w zbroi, z mieczem i tarczą) wszystkich członków
rodu Branickich.
Biorąc pod uwagę temat niniejszego artykułu nie można wreszcie pominąć wielkiego malowidła ściennego, wypełniającego cały środek pomnika Branickich. Malowidło to przedstawia
epizod z bitwy pod Wiedniem, co sugerowało już w przeszłości kilku autorów, a co ostatecznie
potwierdziły niedawne badania ks. dra Jana Niecieckiego. W dolnej partii wyobrażono oddział
wojsk polskich; na pierwszym planie rozpoznajemy króla Jana III Sobieskiego, ubranego w charakterystyczną dla niego zbroję karacenową i trzymającego w prawej dłoni regiment. Tuż za królem, po lewej, dostrzegamy fragment postaci konnego, trzymającego proporzec z herbem Gryf.
Jest to zapewne Stefan Mikołaj Branicki (zm. 1709), który nota bene w wyprawie wiedeńskiej
1683 r. wziął udział razem z własną chorągwią husarską liczącą 144 konnych11. W tym przypadku mamy zatem nie tylko do czynienia z kolejnym konterfektem ojca fundatora pomnika, ale
umieszczenie wizerunku Stefana Mikołaja w tej konkretnej sytuacji ma zaświadczać o jego męstwie i gotowości do poświęceń dla Ojczyzny, i o gorliwości w obronie wiary chrześcijańskiej, zaś
pokazanie go w bezpośrednim sąsiedztwie monarchy ma być wyrazem o bliskich relacji rodziny
magnackiej z królem.
Ale i to nie koniec aluzji genealogicznych w obrębie opisywanego zabytku. W górnej części
malowidła, w partii obłoków, wyobrażony został Stanisław Kostka, wówczas jeszcze błogosławiony, który klęcząc przed Madonną z Dzieciątkiem wyprasza opiekę i zwycięstwo dla wojsk
J. Nieciecki, Nagrobek Branickich i kaplica św. Stanisława Kostki. Obrońcy Rzeczypospolitej przed „pohańcem” w kościele Jezuitów w Krakowie, „Roczniki Humanistyczne”, L, 2002, z. 4 (specjalny), s. 485 i n.
11
Za tym, że scena przedstawia epizod z bitwy pod Wiedniem przemawia, umieszczony na dalszym planie, widok
tego miasta. Okazałe malowidło było już przedmiotem analizy kilku badaczy, którzy próbowali określić tak jego
temat, jak i osobę autora. Zdaniem Tadeusza Mańkowskiego (T. Mańkowski, Malarstwo na dworze Jana III, „Biuletyn Historii Sztuki”, XII: 1950, nr 1–4, s. 201–288, s. 233–234) obraz, który przypisać można Jerzemu E. Siemiginowskiego, pierwotnie przedstawiać miał bitwę pod Chocimiem (w której również Stefan Branicki uczestniczył),
natomiast z czasem został przemalowany. Podobny pogląd wyraził także Olgierd Zagórowski (O. Zagórowski, Architekt Kacper Bażanka. Około 1680–1726, „Biuletyn Historii Sztuki”, XVIII: 1956, nr 1, s. 102). Autorzy Katalogu
Zabytków Sztuki w Polsce (t. IV, cz. III, s. 83) dopuszczali hipotezę, iż scena przedstawia bitwę pod Wiedniem. Autor
najnowszego opracowania pomnika jednoznacznie określił malowidło jako przedstawiające wiktorię wiedeńską —
J. Nieciecki, op. cit., s. 485 i in.
10
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4. Bitwa pod Wiedniem (fragment)
— nagrobek Branickich w kościele Jezuitów w Krakowie

sprzymierzonych. Mamy powody, aby przypuszczać, iż scena ta nie znalazła się na obrazie tylko
jako plastyczne odzwierciedlenie tradycyjnego przekazu mówiącego o wstawiennictwie świętego.
Stanisław Kostka był bowiem przedstawicielem tego samego rodu, z którego wywodziła się Anna
Beata z Wapowskich Branicka, matka Jana Klemensa i babka Stefana Mikołaja Branickiego. Informacja o tym fakcie zawarta została w inskrypcji na pomniku krakowskim, co potwierdza, iż
jednym z zamiarów autora koncepcji pomnika było przypomnienie o więzach krwi pomiędzy
fundatorem monumentu a bł. Stanisławem.
Pomnik Branickich jest obiektem mieszczącym wiele wizerunków przedstawicieli jednego
rodu i ich powinowatych. Częściej spotykamy się z sytuacją, gdzie „portretowy wywód genealogiczny” został ograniczony jedynie do dwóch pokoleń. Na znajdującym się w tej samej świątyni,
co omówiony poprzednio, pomniku rodziny Brzechwów (Brzechffów), widzimy dwa płaskorzeźbione medaliony wyobrażające: Rafała (zm. 1689), chorążego krakowskiego — szlachcica
z sumiastymi wąsami, podgoloną czupryną i ubranego w zbroję oraz jego syna Jana (zm. 1715),
starostę krzeczowskiego — w bujnej peruce inspirowanej zapewne modą panującą na dworze
francuskim Ludwika XIV12.
O pomniku Brzechwów — zob. O. Zagórowski, op. cit., s. 101 i n.; J. Daranowska–Łukaszewska, Kilka uwag
o nagrobkach Brzechffów i Branickich w pojezuickim kościele śś. Piotra i Pawła w Krakowie, „Roczniki Humanistycz12
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5. Epitafia Juliusza i Heleny Barbary von Bothmer
w kościele parafialnym w Trzeboszy

Identyczna sytuacja jeżeli chodzi o rozróżnienie „przepaści pokoleniowej” odmienną modą
miała miejsce, w nie zachowanym do dzisiaj w całości i znanym tylko z dawniejszej ikonografii,
epitafium wojewody malborskiego Franciszka Jana Bielińskiego (zm. 1685) i jego syna, marszałka wielkiego koronnego Kazimierza Ludwika (zm. 1713). Epitafium to do lat ostatniej wojny
wisiało w kościele Jezuitów w Warszawie.
I na koniec krótko o jednym jeszcze sposobie prezentacji powiązań rodowych, jaki udało
się zaobserwować na barokowych pomnikach nagrobnych. Mowa tutaj o umieszczaniu imion
i nazwisk przodków na pomniku, ale w miejscu zupełnie innym niż wykorzystywana najczęściej
w tym celu tablica inskrypcyjna.
Najwcześniejszymi przykładami z XVIII w., jakie odnalazłem są dwa bliźniacze stiukowe i polichromowane epitafia upamiętniające Juliusza Augusta von Bothmer (zm. 1737) i jego małżonkę
Helenę Barbarę (zm. 1738), ufundowane przez ich syna Jana Jerzego w zborze protestanckim
(obecnie kościół katolicki) w Trzeboszy koło Rawicza, w drugiej ćwierci XVIII w.
ne”, L, 2002, z. 4 (specjalny), s. 461 i n. Jest prawdopodobne, że oprócz dwóch wymienionych powyżej portretów,
w nagrobku znajdował się dawniej również konterfekt trzeciego Brzechwy — Gabriela, jednak nie wiemy nic o jego
wyglądzie.
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Centralne części tych epitafiów tworzą duże tablice inskrypcyjne, wyżej widzimy okrągłe okulusy z portretami zmarłych w popiersiu. W obu przypadkach tablice inskrypcyjne zostały ujęte
z boków w „gałęzie” drzew. Na każdej z nich umieszczono w rzędach: patrząc od dołu regularne
tarcze, nie zawierających wprawdzie herbów ale ryte imiona przodków Juliusza i Heleny; nieco
wyżej, być może z obawy o brak miejsca, tarcze zostały zastąpione banderolkami wplecionymi
w gałęzie „drzew”, z imionami krewnych z kolejnych pokoleń. W sumie mamy tutaj do czynienia
z wyobrażeniami 14 tarcz i 16 banderolkami, a więc z 30 przodkami uwiecznionymi osobno na
każdym z epitafiów. Na pomnikach znalazły się, rzecz jasna, także herby samych zmarłych małżonków von Bothmer — te bogato zdobione labrami, klejnotami i trzymaczami — zamykają od
dołu każde z epitafiów.
Już w samym końcu tego samego osiemnastego stulecia w kościele parafialnym w Kwilczu,
w Wielkopolsce powstał natomiast zespół epitafiów będących pod względem ikonograficznym
jednymi z najbardziej zajmujących, jakie zostały ufundowane w tym czasie na naszych ziemiach.
Pomniki upamiętniają: pierwszy — kasztelana lędzkiego i santockiego, oraz senatora Łukasza
Kwileckiego i jego drugą żonę Barbarę z Lipskich, drugi — kasztelana kaliskiego Franciszka
Kwileckiego i małżonkę Teresę ze Szczanieckich (oba z lat 1781–1790). Głównym elementem
obu jest wznoszący się w centrum „monument” zwieńczony piramidą schodkową. Piramidy na
naszych oczach popadają w ruinę — z ich ścian zaczynają się wysuwać pojedyncze kamienne
bloki, które wyglądają tak, jak gdyby za chwilę miały spaść w dół. Z boku do piramidy przylega
fragment innej budowli, również o wyraźnie antycznej formie — portyku, z popękanymi i łamiącymi się kolumnami. Obrazu zniszczenia i grozy dopełnia w każdym z wymienionych wyżej
epitafiów jeszcze jeden element, tzn. widoczna na pierwszym planie trumna, spoczywająca na
fragmencie strzaskanej, kanelowanej kolumny. Motyw ruin przywoływany na nagrobku z chęci
przypomnienia o kruchości życia i nieuchronności śmierci jest stosunkowo często spotykany
w późnobarokowych nagrobkach w Europie Zachodniej. Zetkniemy się z nim m.in. we Francji
i na Wyspach Brytyjskich, gdzie rzeźbiarz Louis–François Roubillac „wyspecjalizował się” nawet
w tworzeniu kompozycji tego typu13.
Lecz pomnik Łukasza i Barbary Kwileckich zasługuje na szerszą analizę jeszcze z jednego powodu14. Frontową ścianę piramidy wykorzystano tutaj bowiem do przedstawienia długiego wywodu genealogicznego — na „kamiennych” głazach, składających się na monument, wypisano
kilkanaście imion przodków i potomków obojga małżonków. W większości w dobrym stanie
przetrwały one do naszych czasów. Na kolejnych głazach, patrząc od dołu można odczytać napisy:
„Jadwiga Bzowska Prababka”, „Anna Goławska Prababka”, oraz w tym samym rzędzie „Andrzey
Biskup Krakowski” (chodzi o bpa Andrzeja Lipskiego zasiadającego na biskupstwie krakowskim
w latach 1630–1631). Dalej wyryto imiona „Jana Wojewody Rabskiego (!) Pradziada”, „Kaspra
Pradziada”, „Wojciecha Pradziada” i „Konstancji Roznowskiej (Rożnowskiej) Babki”. Następne
piętro tworzą głazy m.in. z imieniem „Adama Dziada”. Na samej górze widzimy kartusze z imionami Łukasza i Barbary upamiętnionych pomnikiem. Dodatkowo na głazie przy kartuszu z imieniem Barbary wyryto: „Sebastian, Wojciech Bracia Rodzeni”. Ponad imionami Barbary i Łukasza
znalazły się imiona ich dzieci: Franciszka Antoniego, Teresy, Konstancji (?), Jana Józefa, Adama
Klemensa i Urszuli — późniejszej generałowej Chłapowskiej.
Realizacje takie wyczerpująco omówili monografiści rzeźbiarza — D. Bindman, M. Baker, Roubiliac and the
Eighteenth–Century Monument. Sculpture as Theatre, New Haven–London 1995, passim.
14
Nie analizowane w tym miejscu są znane dwa obrazy ter pary, obecnie przechowywane w Muzeum Narodowym
w Poznaniu. Na obu obrazach obok zmarłych umieszczono po cztery herby, będące wywodem przodków.
13
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6. Nagrobek Łukasza i Barbary Kwileckich
w kościele parafialnym w Kwilczu

Piramida staje się więc symbolem całego rodu, który, wraz ze śmiercią kolejnych przedstawicieli rodów Kwileckich i Lipskich zaczyna popadać w ruinę.
Przypomniane tu wywody genealogiczne na pomnikach, w kilku przypadkach bardzo długie i szczegółowe, były naturalną reperkusją takich właśnie wywodów zamieszczanych uprzednio
w kazaniach i drukach pogrzebowych. Również tam, stanowiły one istotną część całego tekstu
obejmując przeważnie nawet dużo więcej niż inskrypcja nagrobna, nazwisk krewnych i powinowatych nieboszczyka. Autorzy owych tekstów, pozwalali sobie na wywody, sięgające nawet kilku
wieków wstecz, mające na celu przypomnienie starożytności rodu i upamiętnienie jego uczestnictwa w różnych wydarzeniach.
Szczególnym wyrazem „przywiązania do pochodzenia” i chęci niezmiennego kontynuowania
rodzinnych tradycji były drzewa genealogiczne, po staropolsku nazywane „drzewami krewności”
lub „drzewami rodowymi”, których popularność znacznie wzrosła w XVIII wieku, i których wy-
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obrażenia spotkać można było w wielu siedzibach szlacheckich15. Nic dziwnego, iż w analogiczny
sposób przedstawiciele szlachty pragnęli upamiętnić swoją rodzinę również podczas uroczystości pogrzebowych, czy na pomnikach16. Do tradycji drzew genealogicznych nawiązują wprost
przytoczone wyżej przykłady, zaś w przypadku epitafiów Bothmerów z Trzeboszy i malowanego epitafium Szymona Dzierzbickiego w Łęczycy możemy mówić także o zapożyczeniach formy. W pierwszych na rozwidlających się gałęziach drzew zostały zawieszone, piętrowo, kartusze
z imionami przodków, a w pomniku łęczyckim same tylko godła, wyodrębnione z herbów, trzymane przez putta.
Kiedy przed kilku laty opublikowałem artykuł mówiący o najciekawszych sposobach przedstawiania herbów w polskiej sztuce komemoratywnej, swój wywód zakończyłem stwierdzeniem,
że najbardziej oryginalne, przełamujące zasady i stereotypy kompozycje tego typu powstały już
w okresie późnego baroku, kiedy swoje apogeum osiągnęły — z jednej strony barokowa fantazja
i skłonność do tworzenia dzieł sztuki na wzór theatrum, gdzie konkretne elementy odgrywają rolę
„aktorów”, a z drugiej: silna potrzeba konceptu wśród polskiego społeczeństwa17.
U genezy zaprezentowanych powyżej nietypowych wywodów genealogicznych w obrębie
realizacji sepulkralnych stanęły, jak się wydaje, dokładnie takie same powody. Szkoda, że dzieł
takich jak tu omówione tutaj nie powstało, lub może po prostu nie zachowało się, więcej. Dysponowalibyśmy wówczas jeszcze szerszym spektrum do badania obyczajowości naszych przodków.

Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, Warszawa 1972 [reprint wyd. z 1900–1903], t. I, s. 55. J. S. Bystroń, Dzieje
obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII, wyd. III, Warszawa 1976, t. I, s. 166 i n., mówiąc o dużym przywiązaniu szlachty do genealogii własnego rodu przypomina, że już małym dzieciom wpajano powiązania genealogiczne.
16
J. A. Chrościcki, Wiadomości o mecenacie artystycznym magnaterii i szlachty polskiej na podstawie panegiryków pogrzebowych od XVI do końca XVIII wieku, „Rocznik Historii Sztuki”, IX: 1973, s. 152.
17
Zob. A. Badach, Heraldyka i barokowa wyobraźnia. Formy herbów w polskich nagrobkach i dekoracjach pogrzebowych w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, n.s. t. VIII, 2008,
s. 109–110.
15
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Polski Kodeks Honorowy
Władysława Boziewicza

W

odrodzonym państwie polskim kodeks honorowy Władysława Boziewicza (1886–1946)
cieszył się nieustannym zainteresowaniem, miał charakter zwyczajowego rozstrzygania
w sprawach honorowych. Kodeks ten, w okresie międzywojennym miał osiem wydań, wielokrotnie zmienianych i poprawianych. Pierwsza edycja z 1919 r. była dedykowana Józefowi Piłsudskiemu. W 1927 r. praca wyszła pt. Ogólne zasady postępowania honorowego, ale w kolejnych wydaniach powrócono do tytułu pierwotnego. O Kodeksie ponownie przypomniano sobie w wolnej
Polsce w 1989 r. Od tego czasu można zanotować przynajmniej siedem kolejnych wydań1. Obecnie dostępny jest także w wersji elektronicznej2.
W 1974 r. Jerzy Rawicz w książce Do pierwszej krwi przedstawił krótki biogram Władysława
Boziewicza i omówił najsławniejsze pojedynki z pierwszej połowy XX w.3 W 1987 r. Bartłomiej
Szyndler w ostatnim rozdziale swojej pracy Pojedynki dał krótki przegląd XIX–wiecznych kodeksów honorowych oraz omówił zasady postępowania honorowego na przykładzie kodeksu Boziewicza4. W 1997 r. Andrzej Tarczyński w pracy Kodeks i pistolet opracował wszystkie ważniejsze
kodeksy honorowe w okresie międzywojennym5. Jacek Sobczak w obszernym wstępie do reprintu
kodeksu Boziewicza, wydanego w 1999 r., przypomniał pojęcie honoru, najważniejsze pojedynki
i wykładnię prawną odbywanych strać zbrojnych, na koniec podał informacje biograficzne o autorze Polskiego Kodeksu Honorowego i odniósł się do treści dziełka6.
Zanim doszło do wydania Kodeksu Boziewicza na ziemiach polskich znane były XIX–wieczne
kodeksy honorowe Witołda Bartoszewskiego, Józefa Naimskiego, Zygmunta A. Pomiana (właśc.

Warszawa 1919, Warszawa 1923, Warszawa 1924, Warszawa 1925, Kraków 1927, Kraków 1939, Warszawa 1939,
Tel–Aviv 1943, Gdańsk 1989, Reprint, oryg. : Warszawa : nakł. Księgarni J. Czerneckiego, 1939 — Wrocław 1990,
Warszawa 1990, Łódź 1998, Warszawa 1999, Gdańsk 2000, [Słupsk] 2009. W niniejszej pracy posługuję sie reprintem wydania ósmego, wznowionego przez Wydawnictwo Ossolineum w 1990 r.
2
<http://209.85.129.104/search?q=cache:hZa3nF6jaw4J:monika.univ.gda.pl/~literat/honor/+Boziewicz&hl=pl&
gl=pl&ct=clnk&cd=1&client=firefox–a> (14.11.2006); <http://209.85.129.104/search?q=cache:4BAbG0IHEloJ:
przodek.pl/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D269%26Itemid%3D204+
Boziewicz&hl=pl&gl=pl&ct=clnk&cd=9&client=firefox–a> (14.11.2006).
3
J. Rawicz, Do pierwszej krwi, Warszawa 1974.
4
B. Szyndler, Pojedynki, Warszawa 1987. Zob. też idem, Sprawy honorowe, „Biuletyn Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Częstochowie”, 28(8), 2001, s. 24–28.
5
A. Tarczyński, Kodeks i pistolet, o niektórych przejawach honoru w międzywojennej Polsce, Bydgoszcz 1997.
6
J. Sobczak, Wprowadzenie, [w:] W. Boziewicz, Polski Kodeks Honorowy, Warszawa 1999, s. 5–81.
1
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Wilhelm Feldman)7. W okresie międzywojennym wyszło osiem innych (oprócz Boziewicza) kodeksów honorowych o różnej wartości, ale tylko Harcerski Kodeks Honorowy obowiązywał wszystkich członków Związku Harcerstwa Polskiego od 1925 r. i Akademicki Kodeks Honorowy Juliusza
Sasa–Wisłockiego, został zaakceptowany przez środowisko akademickie w 1933 r.8 W kręgach
naukowych nie zyskał ostatecznie poparcia lepszy, „anty pojedynkowy” Kodeks honorowy inżynierów Politechniki Warszawskiej Tadeusza Zamoyskiego i Eugeniusza Krzemieniewskiego wydany
w 1924 r. Prawie nie zauważono kodeksów Zdzisława Konwerskiego (Poznań 1925) i Stanisława
M. Goraya (1930)9. Także działalność utworzonej 1929 r. Ligi Reformy Postępowania Honorowego, pod przewodnictwem prokuratora Sądu Najwyższego Jana Gumińskiego (do członków organizacji należeli Z. Nałkowska, A. Strug), która przyniosła opublikowanie przez niego w 1930 r.
Powszechnego Kodeksu Honorowego (Warszawa), nie zainteresowała bliżej społeczeństwa10. Podobnie popularności nie zyskał Kodeks postępowania honorowego Antoniego Malatyńkiego (Warszawa
1932) i Zasady postępowania honorowego uzgodnione ze Statutem Oficerskich Sądów Honorowych
Janusza Skarbka–Michałowskiego (Zaleszczyki 1935)11.
Autor powszechnie znanego kodeksu honorowego — Władysław Jerzy Boziewicz urodził się
4 XII 1886 r. w Boguszy, niedaleko Nowego Sącza, w rodzinie szlacheckiej (ojciec Aleksander,
matka Maria z Borowskich)12. W latach 1908–1914 r. studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskał absolutorium, zdając egzamin historyczny. Gdy
wybuchła I wojna światowa, 1 VIII 1914 r., Boziewicz jako ochotnik wstąpił do wojska austriackiego. Podczas działań wojennych otrzymał awans na podporucznika. 1 XI 1918 r. rozpoczął
służbę w Wojsku Polskim w stopniu porucznika. Następnie awansowany do stopnia kapitana
został przeniesiony do korpusu oficerów gospodarczych. W wojsku pozostał do 1928 r. Boziewicz
ożenił się z Zofią z Czaszów. Małżeństwo było bezdzietne. Podczas II wojny światowej prowadził
sklepik spożywczy w Krakowie. Za pomaganie partyzantom przez kilka miesięcy siedział w więzieniu na Montelupich. Zmarł wkrótce po zakończeniu wojny w 1946 r.13 Z czasów służby wojskowej (1916) zachowała się opinia o Boziewiczu, jego zwierzchnika majora Wenzela Metznera:
Poważny i silny charakter (...) skierowany do wewnątrz, bez radości życia. Bardzo dobre założenia
wojskowe, służbisty i odpowiedzialny, wobec wroga spokojny, odważny i zdecydowany (...) Spokojny
człowiek, równie wysoko oceniany przez żołnierzy, jak i oficerów14.
Jerzy Rawicz sprawdził, czy Boziewicz sam miał zatargi honorowe. W Centralnym Archiwum
Wojskowym zachował się protokół sądu honorowego dla oficerów z 30 VI 1923 r., z następującą
J. Naimski, O pojedynkach, Warszawa 1881; W. Bartoszewski, Pojedynek, jego zasady i przykłady, Kraków
1885, II wyd. 1889, III wyd. Lwów 1910; Z. A. Pomian, Kodeks honorowy i reguły pojedynku, Lwów 1899, II wyd. 1913.
Prace te poprzedzały liczne „katechizmy” wojskowe, zob. J. Sobczak, op. cit., s. 53–56; B. Szyndler, op. cit., s. 177–178.
8
Harcerski Kodeks Honorowy, Poznań–Warszawa–Wilno–Lublin 1925; J. Sas–Wisłocki, Akademicki Statut Ramowy
i Akademicka Ordynacja Wyborcza / oprac. zgodnie z wymaganiami rozporządzenia o stowarzyszeniach akademickich,
Warszawa 1933; A. Tarczyński, op. cit., s. 42–46. Jacek Sobczak zwraca ponadto uwagę na pracę Artura Ganczarskiego, Ochrona czci w wojsku polskim, Lublin 1919, której przedmiotem także były kwestie godności osobistej, zob.
J. Sobczak, op. cit., s. 59.
9
A. Tarczyński, s. 42, 44.
10
Ibidem, s. 44.
11
Ibidem, s. 44–46.
12
Z czasów sprawowania przez Aleksandra Boziewicza Zarządu Lasów w Brzeźnicy w latach 1908–1911 zachowała
się korespondencja rodzinna, obecnie własność prywatna. Jej fragmenty zob.: „Radło”, 2008, nr 2, s. 4 <http://
biblioteka.radlow.whad.pl/radlo/2_2008.pdf> (1.09.2010).
13
J. Rawicz, op. cit., s. 19–24; J. Sobczak, op. cit., s. 62–65.
14
J. Rawicz, op. cit., s. 21.
7

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

Polski Kodeks Honorowy Władysława Boziewicza

83

uchwałą: Kapitan Władysław Boziewicz nie ma być oddany pod sąd honorowy, ponieważ ani z aktów
sądowych, ani z przeprowadzonego dochodzenia nie wynika, aby (...) dopuścił się uchylenia godności stanu oficerskiego, jak również, by był osobiście przez p. Salca obrażony. Z tej krótkiej notatki
niewiele można dowiedzieć się o istocie sporu i jego przebiegu. Prawdopodobnie nie doszło do
pojedynku Boziewicza z Salcem15.
W przedmowie pisanej do pierwszego wydania kodeksu w 1919 r. Boziewicz stwierdzał:
Bronić (...) zjawiska średniowiecznego jakim jest pojedynek — nie myślimy. I nie myślimy również wdawać sie, w aż do znudzenia częste polemiki na temat, czy pojedynek ma racje egzystencji,
czy też nie — a ograniczymy się do stwierdzenia, iż we wszystkich kulturalnych społeczeństwach
pojedynek od szeregu stuleci istnieje, zatem jako zjawisko społeczne, mniej lub więcej szkodliwe, musi
być brane pod uwagę. Autor kodeksu krytykował rozpowszechnione na ziemiach polskich rodzime
i niemieckie kodeksy honorowe Kuhlmanna, Barbassetiego, Bolgara, Ristova, Angelliniego, ale
w rezultacie wykorzystał te ostatnie w swojej pracy, jak i dzieła majora królewskich wojsk włoskich Gelliego16.
Kodeks Boziewicza składa się z dwóch części. W pierwszej — Zasady pokojowego postępowania
— w jedenastu rozdziałach określono osoby zdolne do żądania i dawania satysfakcji honorowej,
sytuacje w których dochodziło do obrazy i stopnie obrazy, instytucję sądu honorowego, a także
postępowanie proceduralne w przypadku doznania uszczerbku na honorze i żądania satysfakcji
honorowej. W drugiej części — Pojedynek — w szesnastu rozdziałach zostały opisane warunki
i wszystkie kategorie pojedynków, a także czynności zachodzące po rozstrzygnięciu sprawy honorowej.
Polski Kodeks Honorowy nie definiuje pojęcia honor, podaje natomiast określenie „osoby zdolnej do żądania i dawania satysfakcji honorowej”, czyli „osoby honorowej”, „gentelmena”, mogą
to być wyłącznie osoby płci męskiej, które z powodu wykształcenia, inteligencji osobistej, stanowiska
społecznego lub urodzenia wznoszą się ponad zwyczajny poziom uczciwego człowieka. Z tej kategorii
zostały wyłączone wszystkie osoby stanu duchownego i kobiety (I, 1). „Osoby honorowe” są sobie
równe, muszą mieć przynajmniej średnie wykształcenie, bądź być obdarzone inteligencją, wybitnymi zdolnościami (np. malarz, pisarz), zajmować wybitne stanowiska społeczne (satysfakcji nie
można odmówić „wieśniakowi, który jest posłem na sejm”). „Prawo gentelmenów” bezwzględnie
przysługiwało wszystkim osobom stanu szlacheckiego (I, 3–7). W kodeksie Boziewicza zostały
opisane sytuacje i zachowania, które wykluczały „ze społeczności ludzi honorowych”:
1. osoby karane przez sąd państwowy za przestępstwo pochodzące z chciwości zysku lub inne,
mogące danego osobnika poniżyć w opinii ogółu;
2. denuncjant i zdrajca;
3. tchórz w pojedynku lub na polu bitwy;
4. homoseksualista;
5. dezerter z armii polskiej;
6. nieżądający satysfakcji za ciężką zniewagę, wyrządzoną przez człowieka honorowego;
7. przekraczający zasady honorowe w czasie pojedynku lub pertraktacji honorowych;
8. odwołujący obrazę na miejscu starcia przed pierwszym złożeniem względnie pierwszą wymianą strzałów;
9. przyjmujący utrzymanie od kobiet nie będących jego najbliższymi krewnymi;
15
16

Ibidem, s. 22.
Przedmowa, [w:] Polski Kodeks Honorowy, wyd. VIII, Kraków 1939, s. 5–7.
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10. kompromitujący cześć kobiet niedyskrecją;
11. notorycznie łamiący słowo honoru;
12. zeznający fałsz przed sądem honorowym;
13. gospodarz łamiący prawa gościnności przez obrażanie gości we własnym mieszkaniu;
14. ten, kto nie broni czci kobiet pod jego opieką pozostających;
15. piszący anonimy;
16. oszczerca;
17. notoryczny alkoholik, o ile w stanie nietrzeźwym popełnia czyny poniżające go w opinii społecznej
18. ten, kto nie płaci w terminie honorowych długów;
19. fałszywy gracz w hazardzie;
20. lichwiarz i paskarz;
21. paszkwilant i członek redakcji pisma paszkwilowego;
22. rozszerzający paszkwile;
23. szantażysta;
24. przywłaszczający sobie nieprawnie tytuły, godności lub odznaczenia;
25. obcujący ustawicznie z ludźmi notorycznie nieniehonorowymi;
26. podstępnie napadający (z tyłu, z ukrycia itp.);
27. sekundant, który naraził na szwank honor swego klienta;
28. stawiający zarzuty przeciw honorowi osoby drugiej i uchylający się od ich podtrzymania przed
sądem honorowym (I, 8).
Wymienione wyżej sytuacje stały się konkluzjami do zrealizowanego w latach 1995–1996 serialu Honor dla niezaawansowanych, czyli ilustrowany Kodeks Honorowy według pana Boziewicza,
który umieszczono w scenerii lat 20–tych XX w. Reżyserami i autorami scenariusza byli Maciej
Szelachowski i Ryszard Maciej Nyczka. W kolejnych czternastu odcinkach, o znamiennych tytułach, komentowaniem zachowań niehonorowych zajmują się stale trzej przyjaciele mecenas
Antoni Matoszko (Krzysztof Gosztyła), doktor psychiatrii Horacy Minc (Marek Bargiełowski)
i profesor nauk humanistycznych Jacek Waliszewski (Krzysztof Wakuliński)17. Dla przykładu zacytuję streszczenie jednego z odcinków, odnoszącego się właśnie do art. 8: (Sprawa redaktora
Paciorka) „Adaś Paciorek jest niesfornym sztubakiem, który płata wszystkim psie figle. Maże
kolegom kajety atramentem, strzela z procy do wróbelków i zakonnic, rozprasza kondukty pogrzebowe — polewając je z ukrycia kubłami zimnej wody. Najbardziej jednak ze wszystkiego lubi
podglądać ludzi i wypisywać na murach donosy na mieszkańców kamienicy... Dorosły Adam
Paciorek zakłada pismo „Wiadomosci Negatywne i Rewolwerowe”. Jest to tygodnik paszkwilancko — pornograficzny, zajmujący się opisem rzekomych grzechów i grzeszków wybitnych przedstawicieli narodu — polityków, ziemian, artystów, ludzi przemysłu i nauki... Pismo rozchodzi się
w wielkich nakładach a redaktor Paciorek dorabia się fortuny. Jego kariera dobiega kresu gdy...
sam pada ofiarą paszkwilanckiego artykułu zamieszczonego w konkurencyjnym piśmie „Donosiciel płciowy”... Artykuł 8 punkt 24 Kodeksu Boziewicza wyraźnie zabrania wyzywania na poje<http://209.85.129.104/search?q=cache:SXA–p8oJxEYJ:www.filmpolski.pl/fp/index.php/1212129+honor+dla
+niezaawansowanych&hl=pl&gl=pl&ct=clnk&cd=2&client=firefox–a> (15.11.2006); Tytuły odcinków: Przypadek
pana Pacochy; Kłopoty z wykształceniem; Łupy szewca Jellinka; Trzech stryjków Piotrusia Zaremby; Sprawa redaktora
Paciorka; Tajemniczy spadek; Fundacja burmistrza Kosiorka; Profesja pana Dorożyńskiego; Reguły pojedynku; Dług honorowy; Sumienie Henryka Rowida; W twardej służbie Melpomeny; Psychiatra incognito; Rewolwer Naczelnika Maksyma.
17
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dynek członka redakcji pisma paszkwilowego. Jako banita moralny, wyjęty ze społeczności ludzi
honorowych, ktoś taki nie może bronić swego honoru, bo go po prostu nie posiada”18.
Wracając do samego kodeksu Boziewicza rozdział II został poświęcony Obrazie. Pojęciem obrazy określamy każdą czynność, gestykulację, słowne, obrazowe lub pisemne wywnętrzenie się, mogące
obrazić honor lub miłość własną drugiej osoby, bez względu na zamiar obrażającego. Uwaga:
Pojęcie obrazy jest zatem ściśle podmiotowym pojęciem. I dlatego należy uważać za obrazę każde
nawet najdrobniejsze zadraśnięcie miłości własnej obrażonego, słowem to wszystko, co on jako
zniewagę uważa, nawet wówczas, gdy osoba druga będąca na miejscu obrażonego, nie czuła sie
obrażoną. Na wszelki sposób winien jednak obrażony w takich wypadkach dokładnie i wyczerpująco uzasadnić. dlaczego czuje sie obrażonym (II, 14). Rozdział III dotyczy najcięższej zniewagi — obrazy popełnionej drukiem, a w kolejnym określono cztery stopnie obrazy: lekką,
którą było uchybienie godności, afront; ciężką uwłaczanie czci, np. zarzucenie nieprawdomówności, braku odwagi, nieuctwa; zniewagą trzeciego stopnia było znieważenie czynne lub
zarzut przeciw honorowi obrażonego; ostatnim stopniem było uwłaczanie czci rodzinie (IV,
39–42). Wszystkie wymienione typy obraz były okazją by domagać się przez obrażonego
zadośćuczynienia na drodze pojedynku. Autor określił także osoby, które są uprawnione do
odrzucenia satysfakcji honorowej. Były to „osoby urzędowe”, „sekundanci, czyli zastępcy
w sprawie honorowej”, „sędziowie honorowi”, w pewnych sytuacjach publicyści, mężowie,
którym uwiedziono żony, osoby małoletnie przed 18 rokiem życia i starsze, mające więcej
niż 60 lat, chorzy (V, 44–51). Szczegółowo omówiono zasady postępowania honorowego,
kto i w jakich okolicznościach dostarcza wyzwanie (VI, 52–74) oraz kto może zostać sekundantem i jakie są jego zadania (VII, 75–100). Poza wymienianymi już wyżej kategoriami
ludzi niehonorowych, bądź uprawionymi do odrzucenia wyzwania, sekundantami nie mogli
zostać „krewni do czwartego stopnia włącznie” (VII, 81.4). Ciekawe jest tu brzmienie art.
80 — Obowiązkiem sekundantów jest starać się o pokojowe załatwienie sprawy i uważać pojedynek jako ostateczne załatwienie, skoro tylko w tej drodze honor klienta można uratować. Poza
pojedynkiem Boziewicz dopuszczał także inne rodzaje satysfakcji honorowej (VIII, 102):
wyjaśnienie; zaprzeczenie obrazy; odwołanie obrazy; usprawiedliwienie postępku, tworzącego
zniewagę i oświadczenie honorowe; przeproszenie; jednostronny protokół sekundantów. Pomimo
tego, że Polski Kodeks Honorowy miał wyłącznie charakter prawa zwyczajowego, a nie obowiązujących przepisów prawa, określał zasady działania sądu honorowego, był to związek
kilku osób honorowych, obeznanych z przepisami postępowania honorowego, zajmujących o ile
możności poważne stanowiska społeczne, uproszonych przez zastępców jednej, lub obu stron do
rozstrzygnięcia nieodwołalnego i ostatecznego kwestii zakwestionowanej honorowości jednej ze
stron spór honorowy wiodących, albo do wyjaśnienia i definitywnego ustalenia spornego zapatrywania się sekundantów na pewien poszczególny przepis kodeksu honorowego (IX, 131). Sąd
honorowy, w składzie od dwóch do czterech sędziów, pod kierownictwem wybranego z poza
siebie „superabitra” wydawał ostateczne i niepodważalne orzeczenia w sprawach honorowych,
dopuszczalna był także działalność tzw. „jednostronnych sądów honorowych” (IX, 166–172). Od
zeznających, uznając to za zbyteczne, nie odbierano przysięgi, iż będą zeznawać prawdę (IX, 174).
Kodeks wprowadzał dodatkową kategorię sądów — jednoosobowego „sędziego rozjemczego”,
w sytuacji gdy np. należało rozstrzygnąć o wyborze broni (X, 175–176) lub dopuścić do prawnego zastępstwa w pojedynku (XI, 184–195).

18
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W części II — Pojedynek — powrócono do roli sekundantów w pokojowym zakończeniu
sporu (XII, 196). W rozdziale XIII przypomniano kategorie osób, wymienianych już wcześniej
(rozdz. V), które nie mogą „brać czynnego udziału w orężnej walce” — poza małoletnimi,
ludźmi starszymi, chorymi i kalekimi, pojedynków zabroniono członkom najbliższej i dalszej rodziny, krewnym i ludziom postępującym w sposób niehonorowy19. Opisując „wybór broni” Boziewicz, podobnie, jak uczynił to w „Przedmowie”, ponownie zżymał się na
rozpowszechniony zwyczaj „niemiecki”, dający prawo wyboru broni wyzwanemu. Sam stał
na stanowisku, że prawo wyboru broni przysługuje obrażonemu (XIV, 217). Bronią, którą
można było walczyć w pojedynkach były: szabla, szpada, pistolet (XIV, 218). W przypadku
kontrowersji, dotyczących wyboru broni można było odwołać się, jak wspomniałam wyżej,
do sądu rozjemczego lub dokonać losowania. Zawodowemu szermierzowi zakazywano walki białą bronią. Do zadań sekundantów należało określenie warunków pojedynku, wyboru
broni, czasu i miejsca spotkania, walki do pierwszej lub drugiej krwi, ilości wystrzałów (XV,
229), rodzaju dopuszczalnych bandaży przed walką (XV, 234–237). Tu Boziewicz, by nie
sprowadzać pojedynku do „rzędu zabawy” zalecał rezygnację z walki „do pierwszej krwi”
(XV, 230). Istotny był czas, w którym mogło dojść do pojedynku, od 12 do 48 godzin po obrazie i po spisaniu warunków starcia zbrojnego, pojedynek nie mógł się odbyć bezpośrednio
po zniewadze (XV, 241–242). Sekundanci musieli dokonać wyboru odpowiedniego, równego, dobrze oświetlonego terenu do walki, konieczne wymiary przy starciu na szable 15x6m,
na pistolety 39–24x12 m (XVI, 246–255). Podczas pojedynku wymagano obecności dwóch
lekarzy chirurgów (XVII, 256–260). W rozdziale XVIII dokładnie określono typ, kształt,
ciężar broni i amunicji. Pojedynek na szable wymagał punktualnego stawienia się (akceptowano 15 minutowe spóźnienie), pojedynkujący się musieli zdjąć koszule, a lekarze mogli
dokonać dopuszczalnego bandażowania ciał (XIX, 273–274). W trakcie pojedynku, kierujący nim używał czterech komend20: „baczność” — wówczas przeciwnicy i ich sekundanci
musieli „zająć stanowiska w odległości 1 m od boku klienta”, na komendę „złóż się” sekundanci wręczali swoim klientom broń, komenda „bij” rozpoczynała pojedynek, przerywała
go komenda „stój”, tę ostatnią w określonych warunkach mógł wypowiedzieć sekundant
(XIX, 278–289, 302–304). Ponadto określono, jakimi słowami walczący sami mogą
przerwać walkę: „jestem ranny”, „zdaje mi się, że raniłem” (XIX, 296–297). Pojedynek
miał się odbywać bez krzyków, należało przestrzegać komend, a rany można było zadawać
powyżej pasa, nie stosowanie się do tych norm było traktowane jako „Przekroczenie zasad
honorowych przy pojedynku” (XX). W pojedynkach, w których dochodziło do walki
na pistolety można było wyłącznie trzykrotnie wymieniać strzały (XXI, 320), a pojedynek
odbywał się według trzech komend: „gotuj” — odwodzenie kurków broni, „pal” — oddanie
strzałów, „stój” — przerwanie walki (XXI, 333). W obu typach pojedynków, gdy doszło
Rozdz. XIII, art. 215: Następującym osobom zabroniony jest pojedynek: 1. między ojcem a synem; 2. między braćmi,
względnie braćmi przyrodnymi; 3. między wujem a siostrzeńcem; 4. między teściem a zięciem; 5. między spokrewnionymi
w pierwszym stopniu; 6. z małoletnim; 7. osobie, która dopuściła się poprzednio złamania reguł pojedynkowych; 8. krewnemu, przyjacielowi lub sekundantowi, który pragnie zająć miejsce osoby ciężko rannej lub zabitej w pojedynku, który
miał honorowy przebieg; 9. sekundantowi, który chce stanąć zamiast swego klienta, który się na placu nie jawił; 10. osobie
prowokującej, pojedynki; 11. dłużnikowi przeciw wierzycielowi tak długo, dopóki długu nie uiścił, albo uiszczenie tegoż
przed walką zabezpieczył, wyjąwszy wypadek, iż wierzyciel zajście sprowokował; 12. wszystkim w art. 8 wymienionym
osobnikom.
20
Komendy wypowiadał „kierujący pojedynkiem”, w rozdz. XIX, art. 278 pada po raz pierwszy to określenie,
w wczesniejszych przepisach nigdzie nie określono, kim jest kierujący, ani kto „dowodzi” podczas pojedynku.
19
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do złamania zasad honorowych i do śmierci jednego z walczących, wypadek taki należało
traktować jako morderstwo i bezzwłocznie przedłożyć władzom państwowym odpowiedni
protokół z zajścia wraz z opinią lekarzy obecnych przy pojedynku (XX, 317; XXI, 342).
W rozdziałach XXII–XXV opisano warunki odbywania pojedynków „ze stanowiskiem stałym” i „dowolnym porządkiem strzałów”, z „awansem”21, z „awansem wzdłuż linii równoległych”22, „pojedynki obostrzone”, gdy następuje zmiana broni oraz pojedynki niehonorowe:
„pojedynki amerykańskie”, gdy jeden z przeciwników wyciąga los nakazujący mu popełnić
samobójstwo lub walczyć nienabitą bronią (XXV, 379), czy „pojedynki wyjątkowe” — do
nich należy np. pojedynek, gdy przeciwnicy odwróceni są plecami, na komendę obracają się
i równocześnie strzelają, bądź pojedynki na szable z zawiązanymi oczami, na noże, odbywane
konno (XXV, 380)23. Pojedynek kończył się po określeniu niezdolności do dalszej walki, nie
musiało wówczas dojść do pojednania walczących stron, sekundanci mieli zaś obowiązek
sporządzenia „protokołu odbytego pojedynku”, który stanowił „dowód honorowego zakończenia sprawy (XXVI, 382–387). Rozdział ostatni XXVII określa typy pisemnych dokumentów spraw honorowych, które z nich można było publikować, a także miejsca gdzie należało je
sporządzać. Wysoce niewłaściwym miejscem była np. kawiarnia.
W Polskim Kodeksie Honorowym zabrakło nie tylko definicji pojęcia honor, ale także określenia
norm, reguł, zasad obyczajowych, wartości moralnych, wzorów etycznych etc. według których
powinienem postępować człowiek honoru. Nie sprecyzowano także, zważywszy na przytłaczającą wykładnię reguł dotyczących pojedynku, do jakiego środowiska jest szczególnie adresowany. Chociaż pracy Boziewicza można zarzucać antyfeminizm, niechęć do homoseksualistów, to
z pewnością nie ma w niej przejawów nietolerancji rasowej, czy wyznaniowej.
„Biblia pojedynków” Władysława Boziewicza była obiektem częściowo zasłużonych kpin
i ataków. Celował w nich Tadeusz Boy–Żeleński. Jego wypowiedzi paradoksalnie wpłynęły na
zainteresowanie pracą Boziewicza. Żeleński nazywał kodeks „nadkodeksem” i drwił, że „można
z nim wystrzelać pół świata”. Wytykał niekonsekwencje zapisów oraz prowincjonalny, feudalny
sposób myślenia, uznający za człowieka honoru tylko szlachcica, bądź osobę, która zdała egzamin dojrzałości. Te zapisy uznał za „podważające podstawy naszego ustroju”. Ponadto uważał, że
wprowadzony przez Boziewicza „terror kodeksowy” może się przyjąć wyłącznie w klubach lub
korporacjach. Żeleński pisał także Nie jestem fanatykiem antypojedynkowym, toż samo rozumiem
potrzebę kodyfikacji tych rzeczy oraz jej trudności (w ogóle definiowania ludzi „honorowych”, czyli
zdolnych do dania „satysfakcji”, wedle zawodów, stopnia wykształcenia etc. lepiej jest unikać, bo takie
podziały zawsze będą śmieszne i niewystarczające; to są rzeczy nadające się wyłącznie do traktowania

Rozdz. XXIII, art. 354: Sekundanci winni wybrać teren tego rodzaju, aby na przestrzeni od 39 do 24 m. zapewnić
przeciwnikom możność zbliżenia się do siebie, po 6 m każdej strony; art. 355: Nie wolno przy pojedynku z awansem
ustanawiać teren starcia mniejszy niż 24 m. długości, zaś rozmiar awansu większy nad 6 m. dla każdego przeciwnika;
art. 356: Praktycznie uskutecznia się to w ten sposób, iż sekundanci ustawiają swych klientów na t. zw. miejscach wyjścia,
t. j. miejscach, z których mają awans rozpocząć i miejsca te zaznaczają, a następnie odmierzają. 6 m w linii prostej,
w kierunku przeciwnika i koniec tej przestrzeni znowu zaznaczają w sposób widoczny (np. wbicie laski). Jest to t. zw.
przestrzeń awansu, a jej koniec bariera.
22
Rozdz. XXIV art. 364: Przy tej najniebezpieczniejszej odmianie pojedynku pistoletowego wykreślają sekundanci na
miejscu starcia dwie linie równolegle, t. zw. linie awansu, przestrzegając następujących zasad: a) długość linii ma wynosić
20 m; b) odległość ich od siebie 12 m; art. 365: Przeciwników ustawiają sekundanci na przeciwległych końcach linii
przeciwległej.
23
Szczegółowe wyjaśnienia, dotyczące zasad i typów wymienionych pojedynków oraz ich graficzne przedstawienie,
zob. B. Szyndler, op. cit., s. 184–192.
21
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indywidualnego), nie o sam też kodeks Boziewicza mi chodzi, mimo że jest może gorszy od innych. Jest
on mieszaniną przeżytków szlachetczyzny z galicyjskim, a przestarzałym kultem „matury” jako linii
demarkacyjnej między ludźmi 24.
Polski Kodeks Honorowy obecnie często jest przypominany w popularnych blogach i talk–
show’ach, zwłaszcza gdy mają miejsce kolejne skandale towarzyskie i polityczne. Chętnie wówczas wymienia się kategorie ludzi honorowych, a dosadne konkluzje są najczęściej podobne do
tej: pech chce, że Boziewicz ze społeczności osób honorowych wykluczył alkoholików, oszczerców, homoseksualistów, paszkwilantów tudzież osoby ustawicznie obcujące z ludźmi niehonorowymi, więc
— niestety — części się upiecze...25
Chociaż pojedynek został prawnie zabroniony26 i stał się przeżytkiem to samo hasło „kodeks
honorowy” budzi emocje, większość grup zawodowych, społecznych ma, bądź chce mieć własne
kodeksy. Problemom etyki w środowisku naukowym zostało poświęcone w 1992 r. sympozjum
naukowe w Katowicach, gdzie m.in. dyskutowano potrzebę opracowania projektu kodeksu etyki
pracowników naukowych27. W 2005 r. Maria Szyszkowska przygotowała projekt ustawy „Kodeks
honorowy osób pełniących funkcje publiczne”, a także sformułowała wstępne zagadnienia do
„Kodeksu honorowego aptekarza i lekarza pierwszego kontaktu”28. Obecnie funkcjonuje Kodeks
etyki lekarskiej29, Kodeks honorowy oficera Wojska Polskiego (Warszawa 1995), a także Kodeks Honorowy żołnierza zawodowego Wojska Polskiego (17.10.2006)30. Znane są także inne kodeksy honorowe: Kodeks Honorowy Skrybów31, Kodeks Honorowy Młodych Konserwatystów32, Kodeks
Honorowy Członka Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej33, Kodeks Honorowy

T. Żeleński, Pisma, t. XVI, Warszawa 1958, s. 340–346. Pierwodruk „Kurier poranny” 1928, nr 323; Pisma,
t. XVIII, Warszawa 1959, s. 39. Pierwodruk „Wiadomości Literackie” 1932, nr 33.
25
<http://209.85.129.104/search?q=cache:WJzrE1vmsY4J:perlyprzedwieprze.blox.pl/+Boziewicz+1989&hl=pl&gl=
pl&ct=clnk&cd=48&client=firefox–a> (15.11.2006).
26
Zakazawały go przepisy prawne państw zaborczych, rozkaz Naczelnego Wodza nr 66 z 1918 r., w Kodeksie karnym z 1932 r. art. 238 — za zabicie lub uszkodzenie ciała w pojedynku groziło do 5 lat aresztu, zob. J. Sobczak,
op. cit., s. 61, 66–75.
27
R. Sobański, Uwagi o ewentualnym kodeksie etyki pracownika nauki, [w:] Etyka w środowisku akademickim. Materiały sympozjum zorganizowanego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przez Górnośląskie Międzyuczelniane Towarzystwo Akademickie „Universitas” 6 czerwca 1992 r., pod red. J. Zielińskiego, L. Tyszkiewicza, Warszawa 1994,
s. 48–52; L. Tyszkiewicz, Projekt zbioru zasad etyki środowiska akademickiego, [w:] ibidem, s. 105–108; Etyka zawodowa ludzi nauki, J. Goćkowski, K. Pigoń, Wrocław 1991.
T. Szkołut, Etyka kodeksów, czy etyka odpowiedzialności, „Res Humana” 1997, nr 3.
28
<http://209.85.129.104/search?q=cache:KRb9ZPh0Xm4J:www.szyszkowska.org/home/kodeks.htm+szyszkowska
+kodeks&hl=pl&gl=pl&ct=clnk&cd=23&client=firefox–a> (15.11.2006); <http://209.85.129.104/search?q=cache:
iE3KbhzCIQ0J:www.cza.pl/konferencje.html+Kodeks+honorowy+aptekarza+i+lekarza+pierwszego+kontaktu&hl=
pl&gl=pl&ct=clnk&cd=1&lr=lang_pl&client=firefox–a> (15.11.2006).
29
<http://www.nil.org.pl/xml/nil/wladze/str_zl/zjazd7/kel> (15.11.2006).
30
<http://209.85.129.104/search?q=cache:riiP–whNAFQJ:www.kdkowp.wp.mil.pl/aktualnosci/171006.htm+
Kodeks+Honorowy+%C5%BCo%C5%82nierza+zawodowego+Wojska+Polskiego&hl=pl&gl=pl&ct=clnk&cd=
2&client=firefox–a> (15.11.2006). Najważniejsze opracowania wojskowych kodeksów honorowych, gdzie podstawowa literatura zob. Kodeksy honorowe. Między tradycją a współczesnością, praca zbiorowa pod red. M. Adamkiewicza,
Warszawa 1999; W. Organiścik, Kodeksy wojskowe w Polsce roku 1775, Katowice 2001.
31
<http://www.histmag.org/archiwalia/mag45–46/kodeks–honorowy–skryby.html> (23.10.2006).
32
<http://209.85.135.104/search?q=cache:Zr32sisuWV0J:www.mk.org.pl/20050521.html+kodeks+honorowy&h
l=pl&gl=pl&ct=clnk&cd=57&client=firefox–a> (23.10.2006).
33
<http://209.85.135.104/search?q=cache:VpVIQT_TpTEJ:www.zim.pcz.czest.pl/ntie/kodeks.html+kodeks+
honorowy&hl=pl&gl=pl&ct=clnk&cd=60&client=firefox–a> (23.10.2006).
24
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Lubelskiego Związku Pracodawców34; Kodeks Honorowy Związków Pracodawców zrzeszonych
w Federacji Pracodawców Polski Zachodniej35, Kodeks honorowy rowerzystów górskich, kodeks
honorowy opracowany przez Międzynarodową Federację Piłkarską (FIFA), kodeks towarzyski36, etc.

<http://209.85.135.104/search?q=cache:xeKSeRirM4AJ:www.lzp.lublin.pl/index.php%3Fpage%3Dkodeks+
kodeks+honorowy&hl=pl&gl=pl&ct=clnk&cd=22&client=firefox–a> (23.10.2006).
35
<http://209.85.135.104/search?q=cache:q92qStCci14J:www.pracodawcy.jelenia.pl/pracodawcy/kodeks.php+
kodeks+honorowy&hl=pl&gl=pl&ct=clnk&cd=51&client=firefox–a> (23.10.2006).
36
Kodeks towarzyski: jak się powinien zachować człowiek wytworny w domu i po za domem. Podręcznik dobrych obyczajów towarzyskich, według osobistych wymagań wychowania i życia, oprac. S. Arhens. (S. A. Hartman), wyd. 5,
Warszawa 1932.
34
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Zespoły herbów miejskich w Warszawie
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znakomitemu historykowi i varsavianiście

O

d późnego średniowiecza na ziemiach polskich wykształcił się zwyczaj umieszczania zespołów rzeźbionych herbów, które obok funkcji dekoracyjnych stały się narzędziem programowania idei jednoczenia poszczególnych dzielnic polskich w jednolity organizm. Takie
programy zdobienia znakami heraldycznymi architektonicznych elementów dekoracyjnych
(wsporniki, zworniki, portale, chrzcielnice itp.) odnajdujemy w wielu kościołach fundowanych
przez Kazimierza Wielkiego. W kościołach w Stopnicy, Wiślicy i Sandomierzu zachowały się zespoły heraldyczne, składające się z herbów: państwowego (Orła Białego), ziemskich i rycerskich
(szlacheckich). Podobne zespoły herbów zarówno ziemskich, rycerskich, państwowych (Orła
Białego, Pogoni litewskiej) odnajdujemy i w innych zachowanych kościołach, klasztorach czy
domach mieszczańskich. W kaplicy klasztornej w Lądzie nad Wartą zachował się fryz heraldyczny
z dwudziestoma dwoma tarczami herbowymi reprezentującymi rodzinę fundatora Wierzbięty
z Paniewic — wielkopolskiego starosty generalnego oraz jego popleczników i sojuszników z którymi rozbił on przeciwną mu konfederację zawiązaną przez wojewodę poznańskiego Macieja
Borkowica, w latach 1352–1357. Pamiętajmy przy tym, że średniowieczny herb rycerski nie
reprezentował pojedynczej osoby ale całą grupę społeczną — ród1. Tak realizowane zespoły herbów były jednym ze sposobów ówczesnej propagandy politycznej, mówiącej o jedności pewnych
grup społecznych, ziemskich czy państwowych. Odnajdujemy również zespoły herbów ziemskich
w sfragistyce królewskiej już od czasów Władysława Jagiełły. Znaki herbowe poszczególnych ziem
i księstw wchodzących w skład Rzeczypospolitej symbolizowały całość terytorialną państwa. Wieniec herbów ziemskich występujący pierwotnie na pieczęci majestatowej został następnie przeniesiony na pieczęć królewską, zwaną pieczęcią wielką koronną2. Również z tego okresu znajdujemy
próby umieszczania herbów miejskich na sufitach ratuszowych sal posiedzeń rady miejskiej (Poznań) czy frontonach licznych ratuszy miejskich. W Toruniu na dawnym Dworze Artusa3 biegł
fryz pomiędzy parterem a pierwszym piętrem z 22 herbami miejskimi datowany na przełom XV
J. Łojko, Średniowieczne herby polskie, Poznań 1985, s. 110–112.
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, Warszawa 1993, s. 122–123.
3
Zniesionym na początku XIX w. Dwory Artusa były budowane przez stowarzyszenia kupieckie w miastach
hanzeatyckich.
1
2

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

92

Wojciech Tutak

i XVI w., były to herby pięciu miast pruskich oraz 17 stanowiących w średniowieczu najważniejsze ośrodki handlowe w centralnej Europie, w większości były to miasta hanzeatyckie. Herby
te obecnie zostały odtworzone w osi ulicy Szerokiej biegnącej w kierunku toruńskiego Nowego
Miasta. W Korczynie nad Nidą na frontonie kościoła farnego odnajdujemy herby miejskie Krakowa i Nowego Miasta Korczyn. Również w archikatedrze Oliwskiej znajduję się zespół dwudziestu sześciu herbów na wspornikach architektonicznych byłego kościoła klasztornego. Są to
herby osobiste fundatorów i dobroczyńców klasztoru. Zespół powstał pod koniec XVI wieku, po
zniszczeniach z 1577 r. i jest swoistym uhonorowaniem tych osób4. Apogeum wizualizacji heraldycznej na ziemiach polskich przypada na wiek XIX i XX gdzie w kościołach, ratuszach, pałacach
powstają liczne zespoły herbów miejskich, terytorialnych, samorządowych czy rodowych. W katedrze sandomierskiej czy płockiej odnajdujemy herby ziem, województw czy księstw związanych
z Polską, w kawiarni „Stare Mury” przy Pijarskiej czy na sklepieniu Sukiennic w Krakowie odnajdujemy herby głównych miast polskich jak i galicyjskich, na zamku w Uniejowie nad Wartą długi
fryz z czterdziestoma trzema herbami miast z pogranicza wielkopolski i województwa łódzkiego
czy frontonie Akademii Morskiej w Gdyni gdzie przedstawiono godła dwunastu polskich miast
nadmorskich. Również do takich zespołów możemy zaliczyć herby ziemskie i rycerstwa polskiego
w Pałacu Kórnickim, w siedzibie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego przy ulicy Sławkowskiej 17 w Krakowie czy umieszczone na pałacowym, kaflowym piecu w Rybienku nad Bugiem5.
Również w Warszawie powstał w XVIII w. zespół herbów terytorialnych Rzeczpospolitej
Obojga Narodów w bibliotece królewskiej na Zamku Królewskim w XIX w. zespół herbów gubernialnych na Moście Mikołajewskim, zwanym Trzecim Mostem, obecnie im. J. Poniatowskiego6. Na ścianie frontowej kamienicy przy ul. Nowomiejskiej nr 2 na Starym Mieście figurują wybrane herby jurydyk warszawskich, a w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Grochowskiej
czterech jurydyk prawobrzeżnej Warszawy. Wszystkie te zespoły heraldyczne oprócz przesłania
patriotycznego, historycznego zawierały elementy propagandowe i polityczne. Takimi też względami posłużono się przy tworzeniu czterech innych zespołów heraldycznych w Warszawie.

1. Szkoła Główna Handlowa
Historia tej jednej z najstarszych uczelni warszawskich rozpoczyna się w 1906 r., kiedy to
zaczynają działać Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego. Nazwa szkoły została
zmieniona w 1909, następnie w 1915 na Wyższą Szkołę Handlową. To dla potrzeb tej uczelni
rozpoczęto realizację zespołu trzech budynków po odzyskaniu Niepodległości. Budynki powstawały w różnych okresach. Najstarszym budynkiem projektowanym7 w latach 1924–1931, przez
architekta Jana Koszczyc–Witkiewicza8 jest budynek wystawiony dla Zakładów Doświadczalnych
F. Mamuszko, Oliwa. Dzieje i zabytki, Gdańsk 1959.
M. Gumowski, Handbuch der polonischen heraldyk, Graz 1969, tablice po s. 80 — tablica XLIV.
6
Po I i II wojnie światowej w związku z wysadzeniem mostu, zespół ten uległ w większości destrukcji. Z 10 herbów
guberni Królestwa Polskiego zachowało się zaledwie 4 oraz 4 herby z Syrenami — herbem Warszawy, S. K. Kuczyński, Polskie herby..., s. 248.
7
Przy wejściu do budynku od ul. Rakowieckiej zachowała się tabliczka z napisem w dwóch wierszach: „JAN WITKIEWICZ — KOSZCZYC // ARCHITEKT UZDAJAŁ”.
8
J. Koszczyc–Witkiewicz (1881–1958), architekt i konserwator zabytków, od 1952 r. członek Polskiej Akademii Nauk. W latach 1904–1905 współpracował w Zakopanem ze swoim stryjem S. Witkiewiczem, w 1905–1906
wzniósł w Nałęczowie tzw. „Chatę” dla S. Żeromskiego, willę „Brzozy”, ochronkę i szkołę rolniczą. Jego największym
dziełem są gmachy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach 1925–1935, po wojnie rozbudowane. W swo4
5

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

Zespoły herbów miejskich w Warszawie

93

SGH9, zlokalizowane przy ul. Rakowieckiej 24 przy zbiegu z Alejami Niepodległości. Jest to
tzw. Budynek „A”. Realizacja całej inwestycji od 1925 do 1951 r., kiedy to powstawały kolejno;
budynek Zakładów Doświadczalnych, Biblioteka oraz Gmach Główny. W okresie powojennym
współautorem założenia był inż. arch. Stefan Putowski10. Pierwotny program architektoniczny
opracowany był z inspiracji masonerii, jako inicjatora i fundatora uczelni.
Budynek dla Zakładów Doświadczalnych jest budowlą trzy kondygnacyjną z wysoką attyką
zakończoną na narożnikach grzebieniowymi sterczynami. Gmach ten uważany za jeden z najwybitniejszych zrealizowanych w Polsce, w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zastosowano
tutaj nowatorskie konstrukcje szkieletowe w stylu umiarkowanego modernizmu. Jest to połączenie klasycyzmu i narodowego historyzmu z ekspresjonizmem. Na narożnikach attyki alegoryczne plakiety z kolorowej glazury zaprojektowane przez Wojciecha Jastrzębowskiego11. Na osi
budynku (od ul. Rakowieckiej) w attyce umieszczono również trzy kolorowe plakiety. Wszystkie
plakiety przedstawiają alegorię nauk, handlu i różnych dziedzin pracy.
Interesujący nas budynek zbudowano na rzucie kwadratu, a południowa elewacja (od ulicy Rakowieckiej) rozciąga się z zachodu na wschód. Elewacja jedenastoosiowa, podzielona na
dziesięć płycin przez schodkowo profilowane kolumny na całej wysokości budynku, od cokołu do gzymsu rozdzielającego drugie piętro od attyki. Na parterze jedenaście arkad, w których
umieszczono podcienia. W podcieniach tych, powtórzono rytm otworów okiennych z elewacji I
i II piętra. Nad każdą parą okien (w podcieniach) umieszczono półokrągłe płyciny odpowiadające
łukom arkad przyulicznych. Na osi wejścia umieszczono powyżej drzwi metalowy detal wykonany w stylu art deco, jest to dziób żaglowca (symbol uczelni) z warszawską Syreną umieszczoną na
tle rozwiniętych żagli. Na pierwszym maszcie rozwinięta bandera. Poniżej żaglowca rok — 1925
wkomponowana w kutą żelazną kratę o motywach roślinnych. Kratami zabezpieczone są też okna
parteru, kraty projektowane były przez J. Koszczyc–Witkiewicza. Nad sąsiadującymi z wejściem
łukach nadokiennych (po dwa z każdej ze stron) umieszczono sgraffita z herbami miast polskich.
Herby umieszczono przy dolnych krawędziach półokręgów, pozostałą powierzchnie zajmują stylizowane motywy roślinne; kłosy, liście, kwiaty typu wycinankowego (styl art.–deco), w kolorze
złotym. Elementy wystroju zaprojektowane zostały przez Tadeusza Godziszewskiego. W założeniu twórcy przedstawiono osiem herbów na czterech płycinach. Opisywany zespół herbów
miast polskich charakteryzuję się głęboko przemyślanym doborem miast jak i całą przedstawioną
oprawą.
Herby wykonano w modernistycznym, schematycznym ujęciu odpowiadającym czasom epoki
i stylowi jaki wtedy obowiązywał.
Pierwszą parą herbów (I sgraffito), patrząc od lewej, tworzą herby Katowic i Poznania. Herb
Katowic12. Przedstawiono na nim schematycznie zarys fabryki (hali fabrycznej13 z umieszczonymi
na dachu świetlikami) z czterema sterczynami imitującymi fabryczne kominy Pomiędzy dwoma
środkowymi (na osi kompozycji) mało czytelny (obecnie) zarys tarczy z sylwetką Orła Białego14.
jej działalności dążył do stworzenia nowoczesnej koncepcji architektonicznej powiązanej z tradycyjnymi motywami
architektury polskiej, Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1995, t. 3, s. 519.
9
Nazwa Szkoła Główna Handlowa funkcjonowała w latach 1933–1940, 1945–1949 oraz od 1991 r.
10
Gmach Główny projekt z 1924 i 1949–1950. Uznany za wzorcowy obiekt realizmu socjalistycznego.
11
W. Jastrzębowski — czołowy przedstawiciel polskiej szkoły art–deco.
12
Pod każdym z herbów umieszczona jest nazwa danej miejscowości.
13
W wcześniejszych wersjach (XIX w.) herbu Katowic występował dodatkowy element w postaci prostokątnego
portalu bramnego z widniejącą na nim datą 1865. Może umieszczenie herbu Katowic w prostokącie jest nawiązaniem do tej wersji.
14
Przejęcie miasta przez władze polskie zaowocowało w połowie lat 20. dyskusją o spolonizowaniu herbu Katowic
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W dolnym prostokącie (hali fabrycznej) — w dolnej części prostokąta mało widoczny pas o niemożliwej do ustalenia kolorystyce. Prawdopodobnie była to błękitna (ultramaryna) podstawa
z tarczy herbowej Katowic, utożsamiana z rzeką Rawą. Nad nią powinno znajdować się urządzenie młotowni z kołem zębatym i kowadłem, sądząc jednak po szerokości wolnej przestrzeni (pomiędzy „świetlikami na dachu” a barwnym pasem na dole), jest to mało prawdopodobne. Trudno
zatem mówić o sensu stricte herbie Katowic ale o godle czy logo miasta. Godło te odpowiada
charakterowi miasta przemysłowego, a umieszczenie orła miało podkreślać polskość odzyskanego
niedawno miasta, bo zaledwie w 1922 r.
Drugim herbem jest herb Poznania. Przedstawiono na nim wrysowanym w kwadrat mur
obronny, złoto–czerwony w skos (karo) zakończony blankowaniem (linią łamaną). Nad murem
białe pole z dwoma przekrzyżowanymi kluczami oraz powyżej z dodatkową czerwoną tarczą,
na której umieszczono kontur Orła Białego. Po bokach mało czytelne sylwetki świętych; Piotra
i Pawła. Jest to jedna z wielu znanych wersji herbu miasta15.
Trzeba tutaj zaznaczyć, iż podana pierwsza para herbów jest umieszczona od strony najbardziej
zachodniej i odpowiada zarazem lokalizacji obu miast leżących na tzw. kresach zachodnich, będącymi zarazem stolicami regionów złączonych z Macierzą w roku; 1919 i 1922.
Drugą parą herbów (II sgraffito) są herby Krakowa i Warszawy. Herby historycznej i obecnej
stolicy kraju. Herb Krakowa przedstawia zarys muru obronnego z trzema wieżami, z których
środkowa jest wyższa. W środku muru otwór bramny z otwartymi skrzydłami, w bramie Orzeł
Biały16.
Herb Warszawy wykonano w nowatorskim ujęciu. Postać Syreny przedstawiono przodem do
widza, uniesiona prawa ręka trzyma miecz, który znajduję się częściowo za głową postaci. Lewa
ręka trzyma okrągłą tarcze, która ukazana jest od strony wewnętrznej. Poniżej torsu w części rybiego ogona (skierowanego w prawą stronę) zaznaczono schematycznie skrzydła (przedstawiona
sylwetka jest z okresu ewolucji od średniowiecznego dziwotworu do współczesnej postaci). Syrena jako godło herbowe Warszawy datuję się od połowy XIV w. Jej wizerunki zmieniały się w ciągu wieków, przechodząc metamorfozę od średniowiecznego dziwotworu: półczłowieka, półptaka
o smoczych szponach17 do nowożytnej interpretacji: półkobiety — półryby. Od połowy XVIII w.
przez dodanie odpowiedniego elementu podkreślającego aktualną przynależność państwową miasta. M. Gumowski,
Herby i pieczęcie miejscowości Wojew. Śląskiego, Katowice 1939, s. 117 piszę — ... w środku nad młotem widoczna
jest tarcza czerwona z białym orłem polskim... Projekt herbu z takim rozwiązaniem nie uzyskał zatwierdzenia władz.
W latach 30. dodawano na tarczy herbowej w środku nad młotem dodatkowej tarczki w kolorach biało–czerwonych,
M. Kaganiec, Herby i pieczęcie miast górnośląskich, Katowice 2002, t. 1, z. 4, s. 16–19.
15
M. Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich od końca XVIII wieku, Warszawa 2000, s. 402–409. Autor przytacza w swojej pracy pieczęcie miejskie o tak skomponowanym rysunku; ...w tarczy dwa klucze skrzyżowane... nad
kluczami Orzeł nieukoronowany w prawo./ W zakratowanym polu dwa klucze... nad kluczami tarcza herbowa. W tarczy
Orzeł nieukoronowany.../ W tarczy postacie świętych patronów... pomiędzy postaciami patronów od głowicy tarcza gotycka... z Orłem... Poniżej tarczy z orłem dwa skrzyżowane ukośnie klucze.../ ...Budowla wolno stojąca z otwartą bramą.
Nad budowlą dwa klucze skrzyżowane ukośnie. Z prawej strony budowli — św. Piotr, z lewej — św. Paweł... Jak możemy
się zorientować nie zawsze w herbie Poznania występował ceglany mur miejski z otwartą bramą, w której dwa skrzyżowane klucze. Powyżej linii muru trzy blankowane wieże. Na środkowej wieży tarcza z Orłem nieukoronowanym.
Na bocznych wieżach postacie świętych z atrybutami.
16
Herb Krakowa w takiej postaci (mur z orłem w bramie) zaczyna funkcjonować od drugiej połowy XVII w., z tym,
iż barwa pola była złota (żółta). Z polem błękitnym zaczyna występować od końca XVIII w., taki też został przyjęty
w 1937 r. jako herb obowiązujący, M. Friedberg, Herb miasta Krakowa, Warszawa 1937, s. 34–40.
17
Najstarsze znane odciski pieczęci Warszawy zachowane są na dokumentach z lat 1400–1422. Występuje na nich
średniowieczny wizerunek syreny w postaci półczłowieka, półptaka ze smoczym ogonem, trzymającego w rękach
miecz i tarczę.
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syrena w herbie (godle) Warszawy traci cechy fantastycznego potwora, stając się wizerunkiem
kobiety z rybim ogonem zakończonym płetwą. W rękach zawsze dzierżyła miecz i tarczę.
Część środkowa zespołu herbowego, leżąca na osi budynku, to wspomniana krata nad wejściem do budynku z dziobem żaglowca i umieszczoną na bukszprycie sylwetką Syreny. Sylwetki
złotej Syreny w średniowiecznej aranżacji, z łapami ptasimi i bocznymi skrzydłami. Postać lekko
skierowana w prawo, niewidoczny ogon.
Trzecią parę herbów (III sgraffito) tworzą herby Torunia i Gdańska. Herb Torunia zachowany
jest częściowo; tj. fragment czerwonego muru z otwartą bramą (strona prawa) i dolną częścią
prawej wieży (reszta herbu zatarta)18. Nad herbem można dopatrzyć się w złotym zdobieniu art
–deco zarysu twarzy i skrzydeł anielskich (w bardzo schematycznym ujęciu).
Herb Gdańska19 jest najlepiej zachowanym z całego zespołu. W czerwonym owalu zachowały się oba białe krzyże w słup, powyżej złota korona, po bokach dwa lwy trzymające tarczę
herbową20.
W obu środkowych sgraffito (II i III) dodatkowo biegnie (pomiędzy herbami a nazwami
miast) falista wstęga (pierwotnie barwiona — ultramaryna? ), poniżej której umieszczony jest pas
ze złotymi sylwetkami ryb. Fryz ten umieszczono pod herbami Krakowa, Warszawy, Torunia oraz
Gdańska. Jest to apoteoza Wisły z miastami nad nią leżącymi.
Na ostatnim sgraffito (IV) umieszczone były herby miast wschodniokresowych: Lwowa i Wilna. Kompozycja ta jednocześnie jest zlokalizowana od strony wschodniej całego zespołu architektonicznego. Niestety herby obu miast uległy zatarciu, niewykluczone, iż zostało to podyktowane
celami politycznymi po 1945 r., gdy miasta te pozostały poza granicami kraju.
W miejscu gdzie umieszczony był herb Lwowa pozostał prostokąt utworzony przez dwie cienkie linie oraz kilka bocznych mniejszych i większych kwadratów, całość zwieńczona jest fryzem
z trójkątów. Kompozycja przypomina schematyczny mur miejski, powyżej którego wolna przestrzeń, gdzie prawdopodobnie były umieszczone wizerunki baszt. W części środkowej owego
prostokąta (zbliżonego do kwadratu) musiała znajdować się brama z sylwetką lwa. Poniżej kompozycji pozostała nazwa miasta21.
Drugi narożnik płyciny gdzie widnieje napis Wilno, wygląda podobnie. Powyżej napisu dużo
większy prostokąt skomponowany tak samo jak w przypadku Lwowa. W części środkowej prostokąta pozostało odbarwienie w kształcie owalnej plamy, odcinające się od tła. W miejscu tym
najprawdopodobniej widniała sylwetka św. Krzysztofa niosącego Jezusa na ramieniu. Przy wnikliwej obserwacji płaszczyzny można pokusić się o zaobserwowanie lekkich konturów bramy i wieży
po prawej stronie kompozycji. Wspomniane odbarwienie mieści się w konturze bramy (?). Musze
jednak przyznać, iż nie spotkałem się z tak skomponowanym herbem Wilna, gdzie św. Krzysztof
umieszczony był w bramie miejskiej. Owszem znamy pieczęcie wileńskie, na której obok sylwetki św. Krzysztofa, opierającego się obiema rękami na kosturze i niosącego na lewym barku
Herbem Torunia jest czerwony mur z trzema wieżami. W murze brama ze złotymi wrotami, z otwartym jednym
skrzydłem i srebrną broną. Tarcze herbowa trzymana jest przez Anioła, M. Gumowski, Herb i pieczęcie miasta Torunia, Toruń 1934 lub K. Ciesielska, Herb i pieczęcie miasta Torunia, Toruń 1982.
19
Wolne Miasto Gdańsk, w latach 1920–1939, było niezależne od Niemiec na podstawie Art. 100 — 108 Traktatu
Wersalskiego jak i Polski, znajdowało się pod opieką Ligi Narodów. Terytorium W.M. Gdańska w dn. 10.01.1922 r.
wcielone zostało do obszaru celnego Polski. Ponadto Polska prowadziła sprawy zagraniczne W.M. Gdańska oraz
sprawowała administrację kolei na jej obszarze.
20
Herb Gdańska często przedstawiany jest w owalu lub na tarczy okrągłej, patrz: A. Januszajtis, Koroną herb twój
ozdobiono, Gdańsk 1997.
21
K. Sochaniewicz, Herb miasta Lwowa, Lwów 1933. Autor podaje rozmaite formy wyobrażeń herbu m. Lwowa na
przestrzeni wieków. Najczęstszym była stylizacja podana powyżej.
18
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Dzieciątko Jezus, przedstawiana jest jeszcze jedna figura heraldyczna — brama z trzema wieżami.
Taki herb występował w końcu XVIII i początkach wieku XIX22. Jeżeli przedstawiona hipoteza,
o umieszczeniu postaci św. Krzysztofa w bramie miejskiej, byłaby zasadna i świadczyło o nowatorskim wyobrażeniu herbu miasta Wilna w latach 20. ubiegłego wieku. Miasta, które po wielu
perturbacjach zostało przyłączone do Macierzy zaledwie trzy lata wcześniej.
Omówiony zespół herbów miejskich znajdujący się na jednym z budynków ówczesnej SGH jest
najstarszym takim zespołem na terenie Warszawy, jaki się zachował. Szczęśliwie przetrwał działania
wojenne z 1939, 1944 i 1945 r. Wykonany w technice sgraffito czyli techniki dekoracyjnego malarstwa ściennego polegającego na pokrywaniu muru warstwami różnie zabarwionego tynku, nie przetrwał w całości ani w komplecie. Po blisko 85 latach od chwili powstania poszczególne fragmenty
kompozycji wyblakły lub zostały zatarte, nie wiemy też czy celowo czy przez zaniedbanie. W zespole
tym przedstawiono herby najważniejszych miast II Rzeczypospolitej. Zarówno z Polski centralnej jak
i miast kresowych; kresów wschodnich jak i zachodnich złączonych w jeden organizm państwowy
w latach 1918–1922. Jest to wizualizacja odzyskanej Niepodległości i kształtu ówczesnych granic Polski Odrodzonej, powstałej z części ziem I Rzeczypospolitej. W zespole herbów przedstawiono
siedem herbów miast z terenów ówczesnej Rzeczypospolitej oraz herb Gdańska, wtedy eksterytorialnego, ale związanego ściśle z naszą historią na przestrzeni wieków.
Polska po 1922 r. podzielona była na 17 województw, w tym Warszawa była stolicą województwa warszawskiego i zarazem miastem stołecznym na prawach województwa. Przy przedstawionych siedmiu herbach miast wojewódzkich na szesnaście de facto jednostek terytorialnych
uzyskujemy wynik blisko 44% wykorzystanych wizerunków herbów miast wojewódzkich.

Szkoła Główna Handlowa, ul. Rakowiecka 24
Wszystkie fotografie: P. Dudziński, W. Tutak
22

E. Rimša, Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, Warszawa 2007, s. 1040–1069.
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2. Bursa „Pod herbami miast polskich” przy ulicy Długiej
Następny zespół herbów miejskich został umieszczony na dwóch sąsiadujących ze sobą kamieniczkach przy ul. Długiej na Nowym Mieście. Historycznie ulica ta podlegała jurysdykcji
miasta Starej Warszawy (Starego Miasta). Ulica Długa jest częścią drugiego średniowiecznego
traktu wiodącego do przeprawy przez Wisłę (ul. Mostowa) do wsi Wielka Wola, i dalej na zachód.
Główny trakt zachodni miasta Starej Warszawy biegł od Bramy Krakowskiej obecnymi ulicami;
Senatorską, Elektoralną, Chłodną i dalej Wolską (wieś Wielka Wola). Tutaj łączył się z traktem
będącym przedłużeniem ul. Długiej. Odcinek wschodni ul. Długiej, do późniejszej ul. Miodowej
otrzymał w XIV w do dziś istniejącą formę szerokiego i bardzo wydłużonego przedmiejskiego
placu targowego i postojowego. Pierwotna drewniana zabudowa ulicy składała się z różnorodnych zabudowań dworów, dworków, zajazdów, browarów i domów mieszkalnych. Z biegiem
czasu zabudowa ta była zastępowana budowlami murowanymi. Pierwszymi były zabudowania
szpitalne i kościelne probostwa św. Ducha oraz na przeciwległym krańcu ulicy gmach Arsenału Królewskiego. Pod koniec XVIII w. wybudowano pod nr 18 dwupiętrowy pałacyk dla Jana
Feliksa Dolfusa (prezydenta Starej Warszawy). Budowla stanęła w głębi posesji, od ulicy odgradzała dziedziniec przedni reprezentacyjna brama wjazdowa z filarami ozdobionymi wazonami.
Na początku XIX w. w miejscu bramy wystawiono dwupiętrową kamienicę frontową dla gminy
ewangelickiej. Fasada była siedmioosiowa, parter otrzymał pasowe bonie, kordonowe gzymsy
parapetowe oraz poziome naczółki okien pierwszego piętra. Okna osi środkowej zaakcentowano
szerokimi wnękami. W połowie XIX w. dawny pałacyk Dolfusa połączono bocznymi oficynami
z kamienicą frontową. Całość należała do J. D. Rockmana. Podczas Powstania Warszawskiego
kompleks spłonął, zachowała się ściana frontowa wraz murami głównymi. Budynek został odbudowany w 1949 r. pod kierownictwem Zygmunta Stępińskiego23. Fasada na wysokości drugiego piętra została uzupełniona o belwederek wypełniony półkolistym oknem, z dodatkowym
zwieńczeniem attyką z napisem: RENOVATUM 1949. Obie boczne i tylna oficyna z reliktami starego pałacyku J. F. Dolfusa zostały rozebrane. Na drugim piętrzę w środkowej wnęce okiennej
ustawiono w 1950 r. dwie flankujące okno alegoryczne rzeźby Edwarda Nowickiego — Oświata
i Sprawiedliwość24.
Drugą interesującą nas kamienicą, jest budynek pod nr 20 zwany Kamienicą Jana Jantysa,
wybudowana w latach 1876–1877. Jej projektodawcą był prawdopodobnie Adolf Woliński. Był
to trzypiętrowy budynek z trzynastoosiową fasadą z parą trójosiowych, skrajnych ryzalitów ujętych w bonie ze strzępiami. Oś środkową ryzalitów akcentowały balkony pierwszego i drugiego
piętra oraz łukowe naczółki okien piętra drugiego. Balkonem i naczółkiem zaakcentowano okno
w osi symetrii fasady, ponad przejazdem bramnym. Całość fasady wieńczył konsolowy gzyms
koronujący, a podwórze zamykały z trzech stron oficyny powiązane z budynkiem przyulicznym.
Kamienica została spalona w 1944 r. a dwa lata później rozebrana do wysokości parapetów okien
drugiego piętra. Odbudowana została w latach 1949–1950 w okrojonym kształcie, bez oficyn.
Zrezygnowano z czwartej kondygnacji (trzeciego piętra), dwa pozostałe piętra (I i II) niższe od
pierwotnych wraz z nowym wystrojem architektonicznym, nie nawiązującym do przedwojennego. Brak balkonów, konsolek, zdobionych kartuszy czy gzymsu koronującego25.
Z. Stępiński (1908–1982), architekt; współautor Trasy W–Z, osiedla Mariensztat, rekonstrukcji ul. Nowy Świat,
pl. Konstytucji i MDM oraz innych obiektów na terenie Warszawy.
24
M. Leśniakowska, Architektura w Warszawie, Warszawa 1998, s. 27 oraz J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic
i placów Warszawy, Warszawa1996, t. 2, s. 223.
25
J. Zieliński, Atlas dawnej architektury..., s. 223–224.
23
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Obecnie w zachowanej kondygnacji parteru zmniejszono otwory okienne, pozostawiając zarys
pierwotnych w formie płycin. Szerokość okien nawiązuje od otworów pozostałych dwóch kondygnacji. Parter ujęty w bonie, brak przejazdu bramnego na osi symetrii fasady, obecnie mieści się
tutaj wejście do budynku. Okna pierwszego piętra ujęte naczółkami poziomymi, tak jak fasadzie
sąsiedniego budynku (Długa 18). Pomiędzy parterami (obydwóch budynków) a pierwszym piętrem biegnie wstęga płyciny zaakcentowana od góry i dołu gzymsem. Na wstędze tej umieszczono
na tarczach herbowych godła miast polskich. Stąd nieoficjalna nazwa — Bursa „Pod herbami
miast polskich”
Odbudowa obu budynków z odtworzonym wystrojem zewnętrznym (Długa 18) oraz jego
uproszczeniem (Długa 20) i zainstalowaniem nowych elementów architektonicznych (herby)
przypisywana jest arch. Zygmuntowi Stępińskiemu. Wykonana została w latach 1949–1951
z przeznaczeniem na bursę TBS. Funkcję tą utrzymuję po dzień dzisiejszy jako — Bursa nr 1 im.
Wiktora Kornowicza. Obydwa zaś budynki noszą wspólny adres — Długa nr 18/20.
Tarcze herbowe umieszczone zostały na osiach otworów okiennych budynków, w budynku
Długa 20 (idąc od lewej do prawej strony), trzynaście osi odpowiada trzynastu herbom oraz dodatkowemu czternastemu, albowiem na osi symetrii (wejście) umieszczono jeszcze herb Warszawy, na wysokości pierwszego piętra jako zwieńczenie gzymsu nadokiennego. Łącznie na fasadzie
tej kamienicy znajduję się czternaście herbów. Na kamienicy sąsiedniej (Długa 18) umieszczono
sześć herbów, również na osiach otworów skrajnych. Brak herbu na osi symetrii albowiem tutaj w środkowej wnęce okiennej pierwszego piętra umieszczony jest balkon. Cały zespół herbów składa się z dwudziestu herbów. Tarcze herbowe wykonane zostały jako odlewy cementowe,
o różnym kształcie tarcz oraz figur herbowych. Tak wykonane herby na tarczach umieszczono na
dodatkowych polach (kartuszach) cementowych wmurowanych bezpośrednio w mur, będących
podkładem (tłem) dla tarcz herbowych. Niektóre z pól wzbogacone zostały przez dodanie wstęg
z napisami czy innych elementów zdobniczych. Prawdopodobnie herby były pierwotnie polichromowane.

Kamienica przy ul. Długiej nr 20:
1 — Herb miasta Krakowa, na zaokrąglonym dołem polu nałożona tarcza renesansowa, w niej
brama o trzech wieżach z otwartymi podwojami, w środku bramy orzeł. Brak korony na
głowie orła jak i korony królewskiej nad całością kompozycji26.
2 — Herb miasta Łodzi, na prostokątnym polu z wijącą się dołem szarfą, na której umieszczono
sentencje i elementami labrów po bokach, nałożona tarcza francuska. W niej w części centralnej drewniana łódź z podniesionym dziobem i rufą, w części środkowej burty zaznaczona
dulka, w której spoczywa wiosło, piórem w dół. W podstawie fale27.
3 — Herb miasta Katowice, na polu barokowym nałożona fantazyjna tarcza28, w której urządzenie młotowni z kołem zębatym i kowadłem, młotownia stoi na belce. Na podstawie młotowni resztki polichromii (czerwonej /?/, powinna być czerń)29 .
Taki herb z tarczą renesansową został przyjęty w 1937 r. jako herb obowiązujący, M. Friedberg, Herb miasta Krakowa, s. 34–40.
27
Herb przedstawiono w aranżacji mówiącej nie nawiązujący do herbu Łodzia rodziny Gerwardów, założycieli
miasta Łódź.
28
Tarcza średniowieczna gotycka z górną krawędzią falistą — renesansową
29
Obecnie brak w podstawie błękitnego pasa, herb zatwierdzony przez MSW dn. 29 V 1937 r.
26
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4 — Herb miasta Szczecina, na polu zbliżonym do kwadratu gdzie w dolnej części z prawej
strony liście lauru, z lewej brzeg wijącej się wstęgi, nałożona tarcza gotycka. W niej głowa
koronowanego gryfa, skierowana w prawo. Korona przypominająca w kształcie bardziej
rosyjską koronę miejską (corona muralis) niż koronę rangową. Brak również na dolnej części dziobu gryfa charakterystycznej „bródki”30.
5 — Herb miasta Wrocławia, na polu kwadratowym szeroka wstęga wzdłuż bocznych krawędzi
wstawionej tarczy gotyckiej. Na tarczy herb dwudzielny w słup, w polu prawym połowa
polskiego orła piastowskiego. W polu lewym połowa czarnego orła dolnośląskiego z białą
przepaską na skrzydle. Herb ustanowiony w roku 194831 przez Miejską Radę Narodową Wrocławia. Herb ten pośrednio nawiązuję do dwugłowego orła znanego z najstarszej
pieczęci miasta, z roku 1262. Na połowie orła dolnośląskiego dobrze zachowana czarna
polichromia.
6 — Herb miasta Gdańska, na trapezowym polu, zwężającym się w dolnej części ze schematycznie
zaznaczonymi elementami roślinnymi wstawiono tarczę hiszpańską z wywiniętą do przodu górną krawędzią. W tarczy dwa krzyże maltańskie w słup. Nad nimi schematycznie przedstawiona
korona, której środkowa część wychodzi poza pole tarczy. Korona jako udostojnienie herbu
została nadana miastu przez króla Kazimierza Jagiellończyka w roku 1457.
7 — Herb umieszczony na wysokości pierwszego piętra. Herb miasta Warszawy — na polu barokowym wstawiono odmianę tarczy renesansowej czerwonej (zachowana polichromia) z postacią
Syreny o rozwianych włosach skierowanej w prawo, będący wizerunkiem kobiety z rybim ogonem zakończonym płetwą. W prawym ręku trzymającej szablę, w lewej ręce (lekko wyprostowanej) trzymającej okrągłą tarczę, co powoduję odsłonięcie lewego barku32.
8 — Herb znad wejścia, ta sama oś co herb Warszawy, jest to herb miasta Gdyni. Na półokrągło
zakończonym polu wstawiono renesansową tarczę (z wywiniętą do przodu górną krawędzią),
na której umieszczono na przemian leżące dwie ryby w słup. Ryby przeszyte mieczem
z rękojeścią skierowaną ku górze. Miasto otrzymało prawa miejskie w 1926 r., a herb symbolizuje morski i obronny charakter miasta.
9 — Herb miasta Poznania, na częściowo owalnym, wklęsłym polu wstawiona tarcza zbliżona
do francuskiej. W niej częściowo blankowana brama miejska z trzema wieżami, z których środkowa najwyższa, nad nią dodatkowa tarcza z piastowskim orłem. Na wieżach
bocznych stojące postacie świętych; na prawej trudny do zidentyfikowania biskup, sądząc
po trzymanym pastorale i infule na głowie oraz na lewej święty (sądząc po nimbie wokół
głowy) bez żadnych atrybutów. Miasto w swoim herbie zawsze przedstawiało w tych miejscach świętych Pawła i Piotra. Pawła z mieczem, Piotra zaś z kluczem. Po bokach postaci
półksiężyce barkiem w dół, nad nimi sześciopromienne gwiazdy. W otwartej bramie dwa
skrzyżowane klucze. Pomimo różnicy w przedstawieniu świętych Pawła i Piotra i innych
elementów (braku krzyżyka pomiędzy skrzyżowanymi kluczami) na pewno ten herb odnosi się do miasta Poznania (zatwierdzony w 1936 r.).
10 — Herb miasta Lublina. Na kwadratowym polu przyozdobionym liśćmi dębu i wawrzynu
wstawiona odmiana tarczy hiszpańskiej, w niej wskakująca w prawo koza (sądząc po wyO. Hupp, Köningreich Preussen..., Bonn 1896, s. 89. A. Plewko, J. Wanag, Herbarz miast polskich, Warszawa
1994, s. 220.
31
Zastąpił wcześniejszy herb pięciopolowy z nadania Ferdynanda I z 1530 r. oraz pohitlerowski z 1936 r. dwupolowy w pas — z czarnym orłem niemieckim i żelaznym krzyżem.
32
Według zatwierdzonego w 1938 r. (przywróconego w 1990 r.) wzoru herbu proj. Sz. Kwarty nad tarczą brak
korony królewskiej.
30
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eksponowanych wymionach) na wygięty łukowato, w lewo krzew przechodzący nad głową
kozy na drugą stronę tarczy (lewą). Całość oparta na zaznaczonej podstawie. Jest to nieznana odmiana herbu Lublina albowiem na przyjętym w 1614 r. herbie miasta, powinno
przedstawiać się białego kozła wspinającego się na zieloną tyczkę z winoroślą wyrastającą
z murawy (podstawy)33.
11 — Herb miasta Bydgoszczy. Na kwadratowym polu zakończonym w ząb wstawiono tarczę
wczesnobarokową (polską) , na której flankowany mur z półotwartą bramą, w niej widoczna brona. Nad murem widnieją trzy jednakowe wieże nakryte stożkowymi daszkami. Na
środkowej chorągiewka skierowana w prawo. Herb przedstawiono poprawnie, jednak na
większości przekazów środkowa wieża jest wyższa od skrajnych oraz w wieżach występują
otwory okienne34.
12 — Herb miasta Rzeszowa. Na polu zbliżonym do barokowego wstawiono renesansową uplastycznioną tarczę (wypukłą w części środkowej), na której przedstawiono fantazyjny krzyż
(w oryginale jest to krzyż kawalerski) o wklęsłych lub falistych krawędziach poszczególnych
ramion. Herb znany od XV w., jest fragmentem herbu rodowego Śreniawa, ówczesnego
właściciela miasta Piotra Kmity35.
13 — Herb miasta Olsztyna. Pole o wysokości prawie tarczy herbowej, z zrolowanymi pionowo
krawędziami. Na tarczy zbliżonej do hiszpańskiej (o wydłużonych górnych rogach tarczy) umieszczono trzy figury heraldyczne. W części środkowej postać św. Jakuba Starszego
w stroju i atrybutami pielgrzyma. W prawej ręce trzymającego laskę, w lewej różaniec zakończony krzyżykiem maltańskim. Na głowie kapelusz z kokardą na lewej krawędzi. Z prawej strony postaci pół krzyża, dzielonego w słup o skośnie przyciętym barku poziomym
i wysokości 2/3 pola tarczy. Po lewej stronie kwadratowa wieża miejska z flankowanym
szczytem, i z otwartą bramą. Jest to herb Olsztyna36, używany od końca XVIII w. Herb ten
najbardziej zbliżony jest do wyobrażenia przedstawionego przez Otto Huppa37 z XIX w.,
z dosyć istotnymi drobnymi zmianami. Na kapeluszu zamiast kokardy powinna być muszla pielgrzyma jako symbol peregrynacji do miejsca świętego (jest to bodaj najważniejszy
atrybut św. Jakuba Starszego, a muszla nazywana jest muszlą św. Jakuba). W herbie tym
połączono herb Kapituły Warmińskiej z herbem miasta. Kapituła bowiem używała godła
składającego się z pół krzyża i figury heraldycznej z wyobrażeniem budowli fortecznej
— bramy z trzema wieżycami (basztami)38, w tym przypadku wieży. Pół krzyża powinno
T. Panfil, Herb Lublina, Lublin 1999. Autor w swojej pracy o herbie Lublina piszę wyłącznie o Koźle lub Koziołku
jako głównej figurze heraldycznej. W książce dla młodzieży — A. Błachowski, P. Trzeciak, Polska Twoja Ojczyzna,
Warszawa 1969, s. 38 napisano (mowa o herbach miast) ...Na przykład herbem Warszawy jest „syrena”, Gdańska —
„korona, a pod nią dwa krzyże”, Łodzi — „łódka z wiosłem”, a Lublina — „koza”.
34
Herb taki powtarza się, z drobnymi zmianami, na szeregu pieczęci od XIV do XX w.; zatwierdzony został w 1936 r.
35
W okresie zaboru austriackiego herb ten wyglądał inaczej — na murowanym ołtarzu zwieńczonym girlandą leży
otwarta księga, na niej przekrzyżowany miecz z Hermesowym kaduceuszem. Na przedniej ścianie ołtarza na granatowym polu srebrny krzyż kawalerski.
36
Od XIV do XVIII w. używano herbu wyłącznie z postacią św. Jakuba. Od lat 90. XX w. miasto powróciło do
pierwotnego herbu.
37
O. Hupp, Köningreich Preussen..., Bonn 1896, s. 25.
38
Kapituła katedralna we Fromborku zarządzała trzema komorami (powiatami) księstwa warmińskiego: fromborskim, olsztyńskim i pieniężnieńskim. Na pieczęciach kapitulnych od XIV w. figurowała Madonna z Dzieciątkiem
od XVI w. poniżej Madonny zaczęto umieszczać herb kapituły (na tarczy dzielonej w słup pół krzyża, w drugiej lewej
części tarczy brama o trzech wieżycach) W XVIII w. spotykamy pieczęć kapituły, kształtu owalnego (23x20 mm)
z wyobrażeniem wyłącznie herbu kapituły, nad nim duże litery SCW — Sigillum Capituli Warmiensis. Patrz —
J. Obłąk, Pieczęcie kancelarii biskupiej i kapitulnej na Warmii, Olsztyn 1959.
33
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być o wysokości całej tarczy. Omawiane pół krzyża, które figuruję na opisywanym herbie
z ul. Długiej, ze zmienionymi proporcjami jak i z skośnie zakończonym barkiem prawym,
daleko odbiega od wizerunku krzyża. Sądzę, że był to zabieg zamierzony albowiem już
w roku 1960 M. Gumowski w swoim herbarzu39 przedstawia bardziej zredukowany herb
miasta. Pozostawiając na nim jedynie postać św. Jakuba ze złotą laską pielgrzyma i z kapeluszem, na której umieszczona jest muszla. Brak elementów herbu kapituły — baszty jak
i krzyża. Jest to już okres administracyjnej polonizacji większości herbów na tzw. ziemiach
północnych i zachodnich jak również rugowania, o ile to możliwe, z tarcz herbowych elementów religijnych lub związanych z administracją kościelną.
14 — Herb miasta Torunia. W dwuwarstwowe pole kształtem odpowiadającym tarczy herbowej,
wstawiono hiszpańską tarczę herbową, na której wyobrażenie muru o trzech blankowanych basztach z bramą forteczną, z wrotami, z których lewe skrzydło jest otwarte, z podniesioną broną40.
Są to wszystkie herby znajdujące się na budynku bursy przy ul Długiej 20. Z liczby czternastu
herbów przedstawionych na tym budynku tylko trzy odnoszą się do miast niedawno odzyskanych, są to herby; Szczecina, Wrocławia oraz Olsztyna41. Województwo gdańskie powołano już
7.04.1945 r., w którego skład wszedł obszar Wolnego Miasta Gdańsk i sześciu powiatów przedwojennego województwa pomorskiego (gdyński, kartuski, morski [wejherowski], starogardzki,
kościerski i tczewski) traktowane było jako terytorium polskie. Herb Szczecina jako neutralny
pozostawiono niezmieniony po dzień dzisiejszy, również jak i herb Gdańska o proweniencji polskiej. Herb Wrocławia został zmieniony już w 1948 r. Trzeba przyznać, że herb42 ten był bardzo
udany i uzasadniony. Nawiązywał do najstarszego godła miasta znanego z najstarszej pieczęci
miasta, pochodzącej z roku 1262. Na pieczęci tej figurował orzeł dwugłowy43. W nowej wersji
herbu z 1948 r. obie złączone połówki orła: polskiego jak dolnośląskiego, dwoma głowami tworzyły wizerunek zbliżony do najstarszego godła Wrocławia.
Herb Olsztyna najbardziej ewaluował na przestrzeni ostatnich sześćdziesięciu lat, tutaj na początku lat 50. zbliżony jest, prawie tożsamy z XIX w. herbem poniemieckim. Na początku lat 60.
zredukowany zostaje do postaci św. Jakuba Starszego czyli powrócono do najstarszej wersji herbu.
W kolejnych wersjach herbu postać św. Jakuba traci powoli atrybuty świętości: aureolę, różaniec
z krzyżykiem. Muszla pojawia się lewej dłoni. W latach 70. pole herbowe podzielono dodatkowo w słup. W prawej połowie pozostaje postać pielgrzyma, nie świętego (brak aureoli) z laską
i muszlą. W lewej niebieskiej połowie umieszczono czarne koło zębate z przeplecionym w słup
złotym kłosem pszenicznym. Symbole te miały mówić o przemysłowo–rolniczym regionie, barwa niebieska pola o krainie „tysiąca jezior”. Obecnie miasto używa herbu z postacią św. Jakuba
Starszego, patrona miejscowego kościoła farnego, zbliżonego do najstarszych wersji z pieczęci
miejskiej z połowy XIV w.

M. Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960, s. 254.
Taki herb z pieczęci miejskich używany był od XV do XVIII w. Zatwierdzony w 1936 r. przez MSW RP.
41
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.051946 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem
Odzyskanych (Dz. U. z 1946 r. Nr 28, poz. 177).
42
Od lat 90. XX w. miasto powróciło do herbu pięciopolowego z nadania Ferdynanda I w 1530 r. Pole dzielone
w kwarty z polem nasercowym w środku, na której misa z głową św. Jana — patrona miasta. W polu pierwszym lew
czeski w koronie, w drugim — czarny orzeł dolnośląski. W polu trzecim litera W jako inicjał miasta oraz w czwartym — głowa św. Doroty.
43
H. Saurma, Wappenbuch der Schlesischen, Städte und Städtel, Berlin 1870, s. 26–30 i tab. I.
39
40
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Kamienica przy ul. Długiej nr 18:
15 — Herb dawnego województwa Podlaskiego. Pole mniejsze niż sama tarcza herbowa, pokryte falistymi taśmami (liśćmi). Tarcza herbowa typu francuskiego o dwóch wklęśnięciach
w słup, tak że w środku powstała wypukłość w formie podziału tarczy. W części prawej
nieukoronowany orzeł, z głową skierowaną w prawo. W części lewej tarczy rycerz na spienionym koniu, skierowany w lewo. W wzniesionej prawej ręce rycerza miecz, na plecach
tarczę (h. Pogoń litewska). Obecność tego herbu kontrowersyjna, ponieważ jest to herb
terytorialny a nie miejski jak można zakładać z nieoficjalnej nazwy Bursy „Pod herbami
miast polskich”. Okazuję się jednak, że na omawianej kamienicy wstawiono jeszcze dwa
(nr 19 i 20) dawne herby terytorialne, co już trudno przyjmować za przypadek. Jest to
w sumie połowa herbów prezentowanych na tej kamienicy.
16 — Herb miasta Kołobrzegu. Pole tworzące szeroki otok z wypukłym zgrubieniem wzdłuż krawędzi tarczy herbowej zaliczanej do tarcz renesansowych. Herb dwudzielny w słup. Strona
lewa, w głowicy dwa narzędzia wykorzystywane przy odsalaniu wody, pod nimi mur z trzema wieżami zakończonymi stożkowymi daszkami, poniżej muru dwa łabędzie na falach
będących w podstawie tarczy (tutaj o nieuzasadnionej szerokości, bo blisko 40% tarczy).
Strona lewa — dwa skrzyżowane pastorały nad falami. Powyżej pastorałów biskupia infuła
(nb. bardzo niestarannie przedstawiona, trudna do odczytania dla przeciętnego widza).
Miasto o prawach miejskich z 1355 roku, i herbie z tego samego okresu44.
17 — Herb miasta Chełma. W prostym polu o zaokrąglonej dolnej krawędzi wstawiona tarcza
herbowa, renesansowa. Na tarczy kroczący niedźwiedź pomiędzy trzema drzewami. Herb
o takim wyobrażeniu miasto używa od XVIII w., zatwierdzony został w 1937 r. Wcześniej
herb ten (od XIV w.) był znakiem ziemi chełmskiej. Herb tego miasta znalazł się w omawianym zespole heraldycznym najprawdopodobniej z racji uznania Chełma za pierwszą
„stolicę” Polski Ludowej, gdzie 22 VII 1944 r. ogłoszono założenia programu polityczno–
społecznego nowej władzy, tzw. „Manifest Lipcowy”
18 — Herb miasta Jelenia Góra. Półokrągłe dołem pole o krawędziach ząbkowanych i wstędze,
na które nałożona renesansowa tarcza herbowa. W tarczy (w założeniu) biało–błękitnej45
w skos jeleń stojący na górze46.
19 — Herb Księstwa Legnicko–Brzeskiego47, na szerokim polu o powierzchni „groszkowanej’
renesansowa tarcza herbowa czterodzielna w krzyż. Na przecięciu pól mała sercowa tarczka

M. Gumowski, Herby miast..., s. 202 podaje już uproszczony herb, zredukowany wyłącznie do strony lewej. Miasto używało na przestrzeni wieków obu herbów. O. Hupp, Köningreich Preussen..., s. 93 podaje pełną wersje herbu.
Obecnie miasto używa również pierwotnej wersji herbu.
45
Pierwszy herb, na którym zastosowano graficzne zakreskowania — system kreskowania (szrafowania) pola, gdzie
barwy zastąpione są oznaczeniami graficznymi, i to błędnie. Tutaj — skośne kreski z lewej do prawej krawędzi pola
oznaczają purpurę. Przy barwie niebieskiej zakreskowania powinny być poziome
46
Herb nawiązujący do swojej historycznej nazwy (niem. Hirschberg — Jelenia Góra). Na pieczęciach miasta występuje od XIV w., zatwierdzony został przez cesarza Rudolfa II w roku 1599. W tej wersji jeleń jeszcze trzyma w pysku
trójlistna koniczynę. Na omawianym herbie brak tego elementu.
47
Jedno z feudalnych księstw dolnośląskich z XIV w., w okresie rozbicia dzielnicowego i dynastycznego w XII w..
Pierwszym księciem legnicko–brzeskim, w 1312 r. został Bolesław, syn Henryka Grubego. W roku 1329 książę
Bolesław III Rozrzutny staje się lennikiem Jana Luksemburskiego, a po pokoju w Namysłowie w 1348 r. księstwo
podporządkowuje się Koronie Czeskiej. Po śmierci ostatniego dynasty Jerzego Wilhelma (1675) Księstwo Legnicko–
Brzeskie przeszło we władanie Habsburgów.
44
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dzielona w skos. W polach górnych orzeł i szachownica dziewięciopolowa (3x3)48. W polach dolnych odwrotnie: szachownica i orzeł jak wyżej49. W herbie księstwa orły powinny
być czarne, śląskie w polu złotym oraz szachownice biało–czerwone dwudziestopolowe
(4x5). Tarczka sercowa biało–czerwona dzielona w skos. Tutaj też zastosowano szrafowanie,
również błędnie. Szachownica powinna być o polach biało–czerwonych. Zakreskowania
oznaczające kolor czerwony powinny być liniami pionowymi. Tutaj zaznaczono poziome
linie (de facto oznaczają one kolor niebieski). W tarczce sercowej barwę czerwoną oddano
w zakreskowaniu liniami skośnymi biegnącymi z prawej ku lewej stronie, jest to w rzeczywistości odpowiednik barwy zielonej. Przedstawione orły bez krzyżyka na przepasce położonej na skrzydłach. Herb ten został wykonany najmniej starannie i schematycznie. Na
pozostałych tarczach herbowych całego zespołu heraldycznego figury heraldyczne zostały
wykonane plastycznie, pół figuralnie. Na tym herbie orły zostały zaznaczone konturowo
jak i zakreskowania czy pola szachownic.
20 — Herb Kaszub — na polu zbliżonym do trapezu przy krawędziach pionowych zagłębionych wstawiona tarcza herbowa, zbliżona do renesansowej. W niej ukoronowany, kroczący
w prawo gryf z ogonem wzniesionym.
Omawiany zespół herbów zamontowany na kamienicach przy ulicy Długiej 18/20 tworzy
swoisty fryz, składający się z dwunastu herbów ówczesnych miast wojewódzkich, pięciu herbów
miast powiatowych i trzech herbów innych jednostek terytorialnych. W innym podziale pokazano tutaj jedenaście herbów miast i dwóch herbów ziemskich leżących na terytorium Rzeczypospolitej sprzed 1939 roku oraz sześciu miast i jednego księstwa z terenów przyłączonych po
1945 r. Proporcje są pozornie niekorzystne na rzecz miast z Ziem Odzyskanych. Należy pamiętać, iż według obowiązującego podziału administracyjnego kraju, z roku 1946, obowiązującego
do 1950 roku terytorium Polski podzielone było na czternaście województw50 i dwa miasta wydzielone (Warszawę i Łódź). Z województw utworzonych na Ziemiach Odzyskanych (Olsztyn,
Szczecin, Wrocław) wszystkie trzy miasta były reprezentowane na omawianym fryzie herbowym.
Również i Gdańsk, traktowany jak miasto powracające do Macierzy. Natomiast z województw
tzw. „centralnych” zabrakło herbów miast: Białegostoku i Kielc.
Proporcję w reprezentacji Ziemie Zachodnie i Centralne zmieniają się po roku 1950, kiedy to wydzielono trzy nowe województwa na terenach „zachodnich” — były to województwa:
koszalińskie (wydzielone ze szczecińskiego), zielonogórskie (z poznańskiego) oraz opolskie (z
wrocławskiego i katowickiego). Wcześniej (bo w 1946 r.) część terenów przygranicznych Ziem
Odzyskanych przyłączono do polskich przedwojennych województw — białostockiego, gdańskiego, poznańskiego i śląskiego. W roku 1950 rozpoczęto tworzenie zespołu herbów (odbudowa
i wystrój architektoniczny budynków — Długa 18/20, przypada na lata 1949–1951. Najprawdopodobniej pierwsze herby instalowane były na kamienicy pod nr 20. Świadczą o tym starannie
wykonane odlewy herbów, wykonanie wszystkich trzech herbów miast wojewódzkich z nowo
Szachownica biało–czerwona uważana jest za trzecie godło Piastów. W heraldyce Piastów śląskich pojawia się na
początku XIV w. Wyniesienie szachownicy do rangi godła księstwa legnickiego nie zostało do tej pory wyjaśnione,
M. Kaganiec, Heraldyka Piastów Śląskich, 1146–1707, Katowice 1992.
49
Lignickie Księstwo — W tarczy czterodzielnej w polach górnych: orzeł szlązki (czarny bez korony w polu złotym)
i szachownica biało–czerwona. W polach dolnych odwrotnie: szachownica i orzeł jak wyżej. W środku czterech pól tarczy,
mała tarcza biało–czerwona, A. Chomicki, herby miast i Ziem polskich, Warszawa 1939, s. 6.
50
Białostockie, gdańskie, kieleckie, krakowskie, lubelskie, łódzkie, poznańskie, pomorskie (bydgoskie), Pomorze
Zachodnie (szczecińskie), Prusy Wschodnie (olsztyńskie), rzeszowskie, Śląsk Dolny (wrocławskie), śląskie /śląsko–
dąbrowskie/ (katowickie), warszawskie.
48
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przejętych ziem, dziewięciu z Polski Centralnej (bez Białegostoku i Kielc) Zastanawiającym jest
też fakt nie umieszczenia herbów wszystkich ówczesnych miast wojewódzkich. Województw było
czternaście i tyle umieszczono herbów na elewacji, w tym dwóch herbów miast powiatowych
— Gdyni, miasta wybudowanego w dwudziestoleciu międzywojennym oraz Torunia, które do
1939 r. było stolicą b. województwa pomorskiego (obecnie gdańskiego). Według mojej hipotezy, nie umieszczenie herbu Kielc jest reakcją władz za tak zw. pogrom kielecki z 4 VII 1946 r.
Sprawę braku białostockiego herbu, przy założeniu prawidłowości mojego rozumowania, starano
się naprawić w II etapie realizacji, przy instalowaniu następnych herbów na kamienicy — Długa 18. Niewykluczone, że reforma administracyjna wręcz wymusiła kontynuację serii herbowej,
żeby uaktualnić nowy podział administracyjny kraju poprzez przedstawienie kolejnych herbów.
Pośrednio o pośpiechu i nie do końca przemyślanym doborze herbów świadczy; mniej staranne
wykonanie detali, zastosowanie niewłaściwej w dwóch przypadkach szrafowanie (pierwotnie herby były polichromowane) oraz braku konsultacji z historykami i heraldykami, co zaowocowało
niezrozumiałym do końca doborze wykonanych herbów. Z nowopowstałych województw na
Ziemiach Zachodnich, żadne z nowych miast wojewódzkich (Opole, Zielona Góra i Koszalin)
nie zostało uhonorowane herbem na wspomnianym fryzie. Wstawiono za to herb dawnego województwa podlaskiego, tutaj wrócę do mojej hipotezy mówiącej o próbie naprawienia zaniedbania, kiedy to nie przedstawiono herbu Białegostoku na poprzedniej kamienicy.
Miasto Białystok prawa miejskie uzyskało w 1749 r., przywilej lokacyjny otrzymało od króla
Augusta III a założycielem miasta był Klemens Branicki. Na pierwszej pieczęci miejskiej umieszczony był pod koroną monogram Klemensa Branickiego (właściciela miasta) — KB oraz jego
herb rodowy — gryf51. W trakcie tworzenia Księstwa Warszawskiego okręg białostocki wraz
z miastem odstąpiono Rosji. Władze rosyjskie dla nowego obwodu ustanowiły w roku 1809
nowy herb. Pole dzielone w pas, w górnym czerwonym umieszczono nie ukoronowanego orła
polskiego, w polu dolnym, złotym Pogoń litewską, skierowaną w prawo. W ciągu dwustu lat
nowy herb wyrugował stary stając się herbem miasta. Obecnie używanym herbem w mieście jest
ten z nadania rosyjskiego52.
Pierwszym herbem na kamienicy Długa 18 — a piętnastym na fryzie jest herb byłego województwa podlaskiego. Oba herby; podlaski i białostocki (o proweniencji carskiej) dla laika są
podobne, w obu występuje Orzeł Biały i Pogoń litewska, ale w innym ustawieniu. W pierwszym
przypadku tarcza herbowa dzielona jest w słup a w drugim w pas. Są to bardzo istotne szczegóły,
które w sposób zasadniczy różnicują tożsamość herbową. Jeżeli jednak założymy pośpiech przy
realizacji II etapu i brak rzetelnej konsultacji heraldycznej możliwym staje się taki lapsus.
Jeżeli moje założenie oparte wyłącznie na dedukcji jest uzasadnionym to obecność pozostałych
dwóch herbów terytorialnych, staje się bardziej czytelna.
Dziewiętnastym herbem na fryzie jest herb byłego księstwa legnicko–brzeskiego. W założeniu
projektantów i wykonawców omawianego zespołu heraldycznego herb ten miał reprezentować
godło miasta Legnicy. Miasta jednego z większych w zachodniej części województwa wrocławskiego (obok Wałbrzycha i Jeleniej Góry — herb tego miasta wykonano). Legnica w swojej historii faktycznie używała na przełomie XVI/XVII w. m.in. herbu o bardzo podobnym rysunku
do przypisanego księstwu. Pole herbowe dzielone na kwarty (w krzyż). W polu czerwonym;
pierwszym i czwartym sylwetki orła śląskiego. W kwarcie drugiej i trzeciej dwudziestopolowa
Taki też herb przedstawia M. Gumowski, Herby miast..., s. 130, w 1960 r. oraz w Polskie herby miejskie, Warszaw
1963, s. 1.
52
A. Plewko, J. Wanag, Herbarz miast polskich, s. 28.
51
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szachownica (4x5) biało–czerwona53. Istotną różnicą w wyglądzie obu herbów jest brak w herbie
miasta dwubarwnej tarczy sercowej.
Miasto Legnica od początków swoich (1246 r.) używało herbu z postacią św. Piotra. Po przejściu miasta pod władzę królów czeskich w 1453 r., herbem Legnicy stał się lew trzymający klucze,
było to nawiązanie do osoby św. Piotra (patrona tutejszej fary). Herb w tej postaci zatwierdzili
cesarze Rzeszy. Taki też herb podaje Otto Hupp, M. Gumowski oraz występuję w późniejszych
herbarzach samorządowych. Miasto obecnie również używa herbu z lwem trzymającym przekrzyżowane, w skos klucze.
Jedynym walorem herbu Legnicy z XVII w., który został wybrany i zaakceptowany do realizacji na fryzie herbowym są zastosowane w nim barwy, barwy biało–czerwone (przypisywane Piastom) tutaj uznane za barwy narodowe. Miały one przemawiać za historyczną polskością miasta54.
Dlaczego jednak wykonano herb byłego księstwa legnicko–brzeskiego trudno dociec. Kompromitującym jest zatem nierzetelność przekazu jak i niestaranność wykonania.
Tak jak w przypadku; Białegostoku i województwa Podlaskiego, Legnicy i księstwa legnicko–
brzeskiego należy przeanalizować zaistnienie na frontonie kamienicy herbu kaszubskiego. Herb
Kaszub powinien przedstawiać się następująco; czarny, ukoronowany gryf kroczący w prawo,
w niebieskim polu55, ogon powinien być opuszczony i przepleciony między nogami. Herb pomorski odnoszący się do ówczesnych terenów województwa szczecińskiego i nowo powołanego
koszalińskiego jest bardzo podobny — również gryf (czerwony) kroczący w lewo w polu białym56.
Brak korony i inny zestaw tynktury (barw herbowych57) świadczy o odmienności tych godeł58.
Herb Koszalina, którego brak na fryzie, przedstawiał się następująco; w czerwonym polu głowa
św. Jana Chrzciciela, na złotej misie. Herb taki występuje na pieczęciach miejskich począwszy
od XIV w.59 Władze hitlerowskie zmieniły ów herb pod koniec lat 30. XX w. na bardziej oddający w ich mniemaniu, ducha germańskiego — w polu czerwonym złoty znak runiczny; ostro
zakończony z dwóch stron pionowy run, po bokach złote pierścienie. Dopiero w 1959 r. miasto
otrzymało nowy herb, gdzie umieszczono w polu błękitnym białego rycerza na galopującym koniu. Rycerz dzierży w lewej ręce czerwoną tarcze z białym orłem piastowskim, w prawej ręce biały
proporzec, na którym sylwetka czerwonego gryfa60.
G. Braun, F. Hogenberg, Atlas miast świata — „Civitates Orbis Terrarium”, Kolonia 1572–1618. Miedzioryt
kolorowany, dwa widoki miast na jednej planszy (Nissa Silesior fedes Episcopalis; Liginicium). Na górze panorama
Nysy, poniżej Legnicy. Powyżej widoków herby poszczególnych miast. Miedzioryt kolorowany w epoce, z 1617 r.;
33,0 x 45,0.
54
Podobną polemika rozgorzała w 1999 r., gdy omawiano herb województwa dolnośląskiego. Przeciwstawiono orła
dolnośląskiego z herbem książąt legnicko–brzeskim, gdzie biało–czerwona szachownica chroniła tożsamość narodową, M. Urbanek, Dolny Śląsk rozpalony sporem o herb. Jaki znak twój? Orzeł Czarny, „Polityka” nr 43(2216) 23 X
1999 r., s. 31–32.
53

55
56

A. Chomicki, Herby miast..., s. 5
O. Hupp, Köningreich Preussen..., s. 73

Co prawda S. Orzechowski, polski pisarz z XVI w. pisał; ...albowiem znak a figura czyni herb, a nie pole i barwa...
Podobnego herbu jak herb Pomorza używa miasto Tczew (gdańskie) — kroczący w prawo, nie ukoronowany
czerwony gryf ze złotymi łapami przednimi, ogon uniesiony. Miasto założone w 1260 r. przez księcia pomorskiego
Sambora II używa gryfa książęcego. Jeszcze w co najmniej dwudziestu innych miastach pomorskich w herbie występuję czerwony gryf, najczęściej uszczerbiony lub wzbogacony o inną figurę heraldyczną. Gryfa w koronie, kroczącego
w prawo ze złotymi łapami przednimi, ogonem uniesionym uważa się też często za godło Pomorza w I Rzeczypospolitej.
59
O. Hupp, Köningreich Preussen..., s. 93, M. Gumowski, Herby miast..., s. 205.
60
A. Plewko, J. Wanag, Herbarz miast..., s. 91 . Herb ten wzorowany na XIII w. pieczęci Bogusława II, jednego
z książąt pomorskich.
57
58
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Umieszczając już na 16 pozycji herb Kołobrzegu (jednego z miast nowopowstałego województwa, oddalonego zaledwie o 40 km od Koszalina) zaniechano wstawienia herbu wojewódzkiego
Koszalina. Pamiętajmy, że Kołobrzeg w świadomości narodowej był bardziej nośny. Począwszy od
Bolesława Krzywoustego, kampanię napoleońską po zdobycie Festung Kolberg w 1945 r. przez
Ludowe Wojsko Polskie. Prawdopodobnie herb z gryfem (według założeń projektodawców —
pomorskim) miał być bardziej uniwersalnym przesłaniem dotyczącym Pomorza. Niestety wykonano godło z gryfem kaszubskim, piszę kaszubskim bo daleki jestem od przesłanki utożsamienia
go z ukoronowanym gryfem dawnego województwa bełskiego (Ukoronowany kroczący biały gryf,
skierowany w lewo, na czerwonym polu. Ogon gryfa podniesiony). Trzeba przyznać, że hipoteza ta
jest najprawdopodobniej nie uzasadniona.
Na sześć nowych herbów z II fazy, jednym jest „zapomniany” herb Białegostoku (?), jeden
„historycznej” stolicy Polski Ludowej z 1944 r., trzy pozostałe to herby związane z Ziemiami
Odzyskanymi oraz szósty kontrowersyjny. Bełz w tym czasie znajdował się jeszcze na terytorium
Rzeczypospolitej, w pow. tomaszowskim (województwa lubelskiego). Został niedługo potem
„przehandlowany”61 za część terytorium bieszczadzkiego (Ustrzyki Dolne). Komponowanie fryzu
z herbami miast polskich zakończono w 1951 r., roku kiedy dokonano umowy o zmianie granic.
Herb z gryfem jest ostatnim (dwudziestym) z całego założenia i nie wykluczone, iż również wykonanym i zamontowanym najpóźniej.

Bursa „Pod herbami miast polskich”, ul. Długa

Oficjalnie nazwano to korektą granicy polsko–radzieckiej w 1951 r. Umowa o zmianie granic była przyczyną
największej w historii powojennej Polski (i jedną z największych w historii powojennej Europy) korekty granicznej.
Zamiana dotyczyła wschodnich terenów powiatów hrubieszowskiego i tomaszewskiego na nowy powiat ustrzycki.
61
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3. Dom turysty PTTK im. Mieczysława Orłowicza
— Krakowskie Przedmieście nr 4/6
Ulica biegnąca od ulic; Nowy Świat (pierzeja zachodnia — numery nieparzyste) i Kopernika
(pierzeja wschodnia — numery parzyste) do Placu Zamkowego. Pierwotnie (XIII/XIV w.) droga
przecinała grunty folwarku książęcego i wiodła od staromiejskiej Bramy Krakowskiej na południe, w kierunku Jazdowa i Czerska. Parcelacja gruntów wzdłuż drogi i tworzenie przedmieścia
za murami przypada na koniec XV w. Prawdopodobnie w rejonie dzisiejszych ulic Kopernika
i Oboźnej (nr 4–6/404–405– folwark książęcy znajdował się na terenie dzisiejszego Uniwersytetu) usytuowane były trzy dwory księcia Janusza Ostrogskiego. Wszystkie kościoły, domy i pałace
przyuliczne w czasie „potopu” zostały zdewastowane, splądrowane i częściowo zrujnowane. Życie
w ten rejon miasta zaczęło powracać po roku 1658, kiedy podjęto na szerszą skalę odbudowę.
W drugiej połowie XVIII w. większość zabudowy Krakowskiego Przedmieścia była murowana,
chociaż spotykało się również lichą zabudowę drewnianą, w interesującym nas rejonie (od ulicy
Oboźnej do szpitala św. Rocha) ciągnął się rząd straganów, drewnianych bud gdzie handlowano
warzywami, mięsem i rybami. W rejonie tym zamieszkiwała największa w lewobrzeżnej Warszawie liczba Żydów. Wylot Krakowskiego Przedmieścia w ulice Kopernika miał reprezentacyjny
charakter albowiem po stronie południowej stał kościół Dominikanów–Obserwatorów, wzniesionym po 1688 r. na miejscu Kaplicy Moskiewskiej62 z 1620 r. Po stronie północnej stanął rokokowy pałac kasztelana Kazimierza Karasia wybudowany około 1770 r.63, w wyniku przebudowy
przeprowadzonej przez Jakuba Fontanę dawnego pałacu Teodora Denhoffa z 1727 r. (oboźnego
koronnego — stąd nazwa sąsiadującej z pałacem ulicy64). Był to budynek dwupiętrowy, siedemnastoosiowy z centralnie usytuowanym pięcioosiowym ryzalitem o dodatkowym piętrze. Środkowe okno w półokrągłej płycinie przykrytej gzymsem, na którym umieszczono kartusze herbowe.
Skrajne okna w zaokrąglonych narożnikach, okna pierwszego piętra zaakcentowane gzymsami
nadokiennymi i płycinami. Parter z półokrągłymi witrynami oddzielony od pierwszego piętra
gzymsem. Pałac na początku XX w. został skrócony od strony północnej o dwie osie, celem przebicia ulicy Oboźnej do Krakowskiego Przedmieścia. Pałac został rozebrany w 1913 r., w związku
z wybudowaniem na jego tyłach obecnego Teatru Polskiego, w miejscu pałacu znajduję się obecnie parking samochodowy. Interesująca nas kamienica wystawiona pod koniec XIX w. posiadała
front od ul. Oboźnej (o adresie Oboźna nr 12)65, od Krakowskiego Przedmieścia (nr 4) trzyosiowy
bok. Kamienica czterokondygnacyjna, siedmioosiowa, ze środkowym ryzalitem trzyosiowym, na
rzucie podkowy z otwarciem od strony wschodniej i dwoma bramami wjazdowymi, od Oboźnej,
na podwórko, do oficyny bocznej i tylnej. Parter z pasowo boniowanym przyziemiem, w którym
na tle półkoliście zamkniętych płycin prostokątne otwory witryn i półkoliści zwieńczone dwie
Kaplica Moskiewska — grobowa kaplica carów Wasilija i Dymitra Szujskich, zmarłych w niewoli polskiej na
zamku w Gostyninie. Po zwróceniu ciał obu carów kaplica została włączona do kościoła Dominikanów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny od Zwycięstwa. Zburzona wraz z kościołem w roku 1816, na miejscu którego stanął
obecny Pałac Staszica.
63
W pałacu Karasia mieścił się korpus paziów królewskich, za pałacem (na wschód) wybudowano ujeżdżalnię dla
korpusu.
64
Nazwa nadana w 1771 r. ulicy prowadzącej do dawnego dworu oboźnego koronnego T. Denhoffa, Ulica składająca się z dwóch odcinków; wąskiej drogi od Krakowskiego Przedmieścia do placu przy źródle (wodopoju dla koni —
na skarpie warszawskiej), o innym przebiegu niż ulica o tej samej nazwie, na południe od pałacu Kazimierzowskiego,
odcinka idącego ku Wiśle, do ulic Topiel i Browarnej, K. Handke, Słownik nazewnictwa Warszawy, Warszawa 1998,
s. 154–155.
65
Na podstawie planu nr XI–b, s. 39, R. Marcinkowski, Ilustrowany atlas dawnej Warszawy, Warszawa 2003.
62
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bramy. Bramy usytuowane po obu stronach osi środkowej. Na wysokości pierwszego piętra balkon o długości ryzalitu. Od końca XIX w. mieściła się tutaj popularna restauracja Mieczysława
Lijewskiego, zwana popularnie „U Lija”. Podczas powstania warszawskiego ta część miasta uległa
największym zniszczeniom pomimo, iż obszar ten zajmowali Niemcy, którzy pod koniec września
podpalili zachowaną zabudowę, która spłonęła od nr 4 po 22. Wypalone zachowane mury zostały
odbudowane, ale żaden z domów nie został przywrócony w pierwotnej formie. Biuro Odbudowy
Stolicy przyjęło koncepcję odbudowy domów w nawiązaniu do okresu barokowo–klasycystycznego z przełomu XVIII i XIX w. z usunięciem najwyższych kondygnacji (kamienice nr 6, 12, 20,
22)66. Również na miejscu kamienicy pod nr 4 (Oboźna nr 12) z okazji zbliżającego się Festiwalu
Młodzieży67 w 1955 r. i ograniczonej bazy hotelowej w mieście, wystawiono w latach 1952 —
1954 Dom Turysty PTTK im. M. Orłowicza. Nowy budynek wybudowano według projektu
arch. Juliana Brzuchowskiego68, nawiązując do zabytkowej architektury istniejącego otoczenia
(szczególnie w nawiązaniu do stylu wzorowanego na dawnym pałacu Karasia). Był to wielofunkcyjny obiekt Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego, mieszczący: hotel turystyczny
z 326 miejscami noclegowymi, kawiarnię, restaurację, jadłodajnię, pub „Harenda” (od którego
cały obiekt był znany jako „Harenda”), redakcję wydawnictwa PTTK–Kraj, punkt informacji
turystycznej, punkt pamiątkarski i inne agendy związane z turystyką69.
Nowy budynek wybudowano na rzucie litery L, trzykondygnacyjny z dodatkową kondygnacją podziemną (mieszczącą restaurację i pub). Od strony zachodniej (Krakowskie Przedmieście
nr 4) trzyosiowy, od ul. Oboźnej (strona południowa) o dwudziestu jednej osiach, w tym sześć
lizen jednoosiowych poprzedzielanych trzyosiowymi płycinami. Główne wejście do budynku
w trzeciej lizenie. Od strony wschodniej jedenaście osi z przejazdem bramnym na osi centralnej,
na dziedziniec wewnętrzny. Parter boniowany z oknami witrynowymi, pierwsze piętro z wysokimi oknami, obramowanymi pilastrami i naczółkami, drugie piętro o powtórzonym porządku
architektonicznym o proporcjonalnie zmniejszonej wielkości okien. Pomiędzy oknami pilastry
na całej wysokości obiektu, do gzymsu oddzielającego drugie piętro od niskiej attyki z lizenami
i półtralkami, kryjącej częściowo wysoki dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną. Od ulicy Oboźnej w dachu pięć okien w lukarnach lunetowych na osiach centralnych poszczególnych
płycin. Fasada od strony Oboźnej o linii łamanej o sześciu lizenach i pięciu płycinach. Parter
z półokrągło zakończonymi witrynami od pierwszego piętra zaakcentowany gzymsem na całej
długości budynku. Na nim opierają się balkonowe okna pierwszego piętra występujące jedynie
w jednoosiowych lizenach, zabezpieczone kratą balustrady w linii frontu.
Omawiany zespół herbów (właściwie godeł) został umieszczony na osiach okien arkadowych,
wieńczących obramowanie witryn parteru. Herby kute w kremowo–białym piaskowcu, wszystkie
umieszczone na trapezowatych polach, brak tarcz herbowych. Rozmieszczono je w następującym
porządku; od strony Krakowskiego Przedmieścia w trzech osiach istniejących zwieńczeń witryn,
od strony ul. Oboźnej w zwieńczeniach witrynach sześciu lizen. Łącznie umieszczono dziewięć
herbów miast polskich, są to herby wybranych miast wojewódzkich.

J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, Warszawa 2001, t. 7, s. 10–47.
Był to V Światowy Festiwal Młodzieży. W lipcu i sierpniu 1955 r. przyjechało do Warszawy ok. 30 tu tysięcy
członków młodzieżowych organizacji lewicowych z całego świata
68
J. Brzuchowski (1909–1987), architekt lwowski, po 1945 r. pracował w Państwowym Biurze Projektów „Stolica”,
następnie związany z budownictwem sportowym na terenie całego kraju.
69
Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1994, s. 147.
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Herby od strony Krakowskiego Przedmieścia,
patrząc od lewej:
1 — Herb miasta Gdańska, pod koroną dwa krzyże kawalerskie w słup.
2 — Herb miasta Warszawy — z postacią Syreny o włosach upiętych w kok, skierowanej w prawo, będący wizerunkiem kobiety z zakręconym rybim ogonem zakończonym płetwą.
W prawym ręku trzymającej pałasz (miast szabli), w lewej ręce (lekko odchylonej) trzymającej elipsowatą tarczę.
3 — Herb miasta Wrocławia — złączone dwie połówki orła, z dwiema głowami skierowanymi
w strony przeciwne, na skrzydłach położone przepaski. Brak rozróżnienia dla orła polskiego
i dolnośląskiego, tym samym herb nieprawidłowy przypominający raczej dwugłowego orła
znanego z najstarszej pieczęci miasta, z roku 1262 niż obowiązujący herb, ustanowiony
w roku 1948 przez Miejską Radę Narodową Wrocławia.
Herby od strony ulicy Oboźnej,
patrząc od lewej:
4 — Herb miasta Krakowa — brama forteczna o trzech flankowanych wieżach, wieża środkowa
wyższa o trzech oknach, wieże skrajne niższe, o dwóch oknach. W dole otwarta brama,
w której ukoronowany orzeł. Herb ten na większości pieczęci miejskich Krakowa występuje
od XVII w., z murem a nie wolnostojącą bramą forteczną.
5 — Herb miasta Poznania — brama forteczna o trzech wieżach, środkowa z blankami wyższa,
nad nią nieudana sylwetka orła (brak łap ze szponami). Dwie skrajne wieże niższe na nich
sylwetki świętych; Pawła i Piotra z atrybutami świętości. W otwartej bramie dwa przekrzyżowane klucze, w skos. Do prawidłowego wizerunku herbu brak jest krzyżyka w bramie,
tarczy herbowej dla sylwetki orła oraz dwóch skrajnych półksiężyców z sześciopromiennymi
gwiazdami.
6 — Herb miasta Lublina — wspinający się kozioł na krzew winogronowy. Herb najbardziej
uszkodzony (nad głównym wejściem do budynku) od stalowej konstrukcji markizy, obecnie
już zdjętej. Destrukcji uległa dolna część tarczy herbowej jak i dolna część figury kozła.
7 — Herb miasta Stalinogrodu70 — (w latach 1953–1956 taka nazwa miasta funkcjonowała dla
Katowic). W polu tarczy urządzenie młotowni z połową koła zębatego i kowadłem, młotownia stoi na belce. Nie zachowane proporcje młotowni, młota i kowadła. Ponadto koło zębate
powinno być przedstawione w całości a młot powinien być zakończony tępo a nie ostro.
8 — Herb miasta Szczecina. W polu głowa koronowanego gryfa, skierowana w prawo. Korona
przypominająca w kształcie rosyjską koronę miejską (corona muralis) niż koronę rangową.
Brak również na dolnej części dziobu gryfa charakterystycznej „bródki”, jaką znajdujemy na
dawnych poniemieckich herbach tego miasta.
9 — Herb miasta Olsztyn. W centralnej części tarczy postać w powłóczystej szacie, w kapeluszu.
W prawej ręce trzymające trudny do identyfikacji przedmiot (dołem tworzący literę „H”
o wydłużonej jednym pionowym ramieniu zakończonym „chorągiewką”(?). Po lewej stronie
wieża miejska z flankowanym szczytem, i z otwartą bramą. Postać, „przedmiot” jak i brama
stojące na prostokątnej podstawie.

Reakcją władz PRL na śmierć Stalina w dn. 5 III 1953 r. było przemianowanie już 7 III, na sesji sejmu nazwy
miasta Katowice na Stalinogród. Wniosek w tej sprawie złożył śląski pisarz Gustaw Morcinek.
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Na jakiej zasadzie dokonano wyboru miast, których herby są reprezentowane na fasadach
(zachodniej i południowej) trudno dociec. Obowiązujący podział administracyjny kraju w latach
1952–1957, wymieniał siedemnaście województw i dwa miasta wydzielone (Łódź i Warszawę).
W tym jedenaście województw na ziemiach sprzed 1939 r. oraz sześć województw na ziemiach
Odzyskanych. W omawianym zespole herbów zaprezentowano sześć herbów miast wojewódzkich z ziem tzw. „centralnych” i trzy z terenów północnych i zachodnich. Proporcje są za tym
zbliżone (6 z 11 i 3 z 6) czyli praktycznie co drugie miasto wojewódzkie dostąpiło zaszczytu być
reprezentowane poprzez herb na kamienicy Domu Turysty. Poszczególne herby wykonano z pewnymi odstępstwami od wersji obowiązującej czy historycznej. Najwięcej zastrzeżeń budzi wersja
herbu Olsztyna, gdzie maksymalnie zatarto religijny wydźwięk przekazu (godło kapituły). Postać
w powłóczystej szacie, bez aureoli, różańca i muszli pielgrzyma nie może być kojarzona ze świętym Jakubem Starszym. Również umieszczenie niezidentyfikowanego przedmiotu w jego prawej
ręce znacznie utrudnia prawidłowość odczytu. Postać świętego zawsze dzierżyła laskę pielgrzyma.
Herb Wrocławia bez rozróżniających cech obu połówek orła (polskiego i dolnośląskiego) nie jest
tożsamy z obowiązującym wizerunkiem herbu. W herbie Krakowa wprowadzony nowy element
jakim jest brama forteczna zamiast muru miejskiego. Herb Poznania pozbawiony został tarczy
herbowej dla orła figurującego nad środkową basztą, również i orzeł pozbawiony łap wygląda
mało dostojnie. Brak ponadto krzyżyka w bramie, nad kluczami oraz półksiężyców z gwiazdami.
Herb Stalinogrodu (Katowic) poprzez zatracenia proporcji pomiędzy figurami heraldycznymi
młotowni oraz przepołowienie koła zębatego nie oddaje rzetelnie obowiązującego herbu miasta.

Dom turysty PTTK im. Mieczysława Orłowicza,
ul. Krakowskie Przedmieście 4/6

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

116

Wojciech Tutak

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

Zespoły herbów miejskich w Warszawie

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

117

118

Wojciech Tutak

4. Hotel „Warszawa”
— Plac Powstańców Warszawy nr 9
Plac w centrum Warszawy, rozciągający się pomiędzy ulicami: Szpitalną, Sienkiewicza, Moniuszki, Świętokrzyską, Mazowiecką i Warecką. Zaprojektowany i urządzony w latach 1824
–1826, w kształcie wydłużonego prostokąta na osi ul. Szpitalnej (północ — południe),
w miejscu ogrodów przyszpitalnych. Plac powstał wzdłuż rozbudowanego wówczas Szpitala
Dzieciątka Jezus. Plac około 1870 r. zaczęto nazywać Placem Wareckim71. Po przeniesieniu
szpitala na ul. Nowogrodzką i rozbiórce jego zabudowań w 1902 r. rozpoczęto parcelację terenów poszpitalnych z przebiciem dwóch ulic Moniuszki i Nowosiennej (Sienkiewicza), pozostawiając jedynie kościółek Dzieciątka Jezus72. W latach 1912–1916 na miejscu stacji pocztowej
wzniesiono gmach Poczty Głównej. W 1921 r. w stulecie śmierci Bonapartego, placowi nadano
nazwę — Napoleona I73.
Pierwszym w Warszawie wysokim budynkiem tzw. „drapaczem chmur” zwanym ówcześnie
„niebotykiem” był wybudowany w latach 1931–1933 biurowiec dla Towarzystwa Ubezpieczeń
„Przezorność” Sp. Akc. Projektantem budynku był Marcin Weifeld74. Budynek zw. Prudential
House składał się z szesnastopiętrowej części od Placu Napoleona i pięciopiętrowego skrzydła od
ul. Świętokrzyskiej (obecnie sześciopiętrowego). Całość zaprojektowano w stylu funkcjonalizmu
(racjonalnego modernizmu). Fundamenty jak i podziemia wykonane zostały z żelbetu, na nich
wzniesiono spawaną konstrukcje stalową (projektu Stefana Bryły i Wenczesława Poniża)75 wypełnioną cegłą pustakową. Było to bardzo nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne i budowlane jak
na lata 30. ubiegłego wieku. Główny budynek wzniesiony na planie prostokąta o siedmiu osiach
na linii wschód — zachód i pięciu, w tym jednej centralnej, osi na linii północ — południe (obecnie ściany te są całkowicie zaślepione) szesnastu piętrach, ostatnie trzy piętra posiadał dwuosiowe.
Wejście na osi centralnej, fronton w linii zabudowy przyulicznej. Na ostatnim piętrze w 1937 r.
umieszczono eksperymentalną stację telewizyjną, która w 1939 r. zaczęła nadawać regularny program telewizyjny. Budynek uległ zniszczeniom we wrześniu 1939 r. oraz poważnej destrukcji
i wypaleniu w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r. Zachowany wypalony szkielet budynku
pozwolił na powojenną odbudowę gmachu. Projektantem odbudowy w latach 1953–1955 był
ponownie Marcin Weifeld, w obowiązującym ówcześnie realizmie socjalistycznym, tzw. socrealizmie. Budynek został przeznaczony do pełnienia funkcji hotelowych w związku ze zbliżającym
się Światowym Festiwalem Młodzieży. Hotel liczył 375 łóżek, restaurację, bary, kawiarnię i nocny
lokal76. Największe zmiany dotyczyły reprezentacyjnego wejścia jak i otwartej attyki (prostokątne arkady oparte na potężnym koronującym gzymsie), kryjące częściowo najwyższe trzy piętra.
Arkady zlokalizowane na trzynastym piętrze, wokół korpusu głównego. Fronton podzielony na
Nazwa placu jak i sąsiedniej ulicy wywodzi się od pobliskiej posiadłości (niedaleko ul. Nowy Świat) i dworu,
z XVIII w. Józefa Pułaskiego, starosty wareckiego (od nazwy Wareckie, dom Warecki).
72
Przyszpitalna kaplica dla dzieci, w ołtarzu posiadała obraz Dzieciątka Jezus, malowany przez Canaletto, Ł. Gołębiowski, Opisanie historyczno–statystyczne miasta Warszawy 1827, Warszawa 1827, s. 98.
73
E. Szwankowski, Ulice i place Warszawy, Warszawa 1963, s. 174–175.
74
M. Weifeld (1884–1965) — architekt, do 1939 r. prywatna praktyka, w latach 1940–1945 więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, po 1945 r. pracownik Ministerstwa Odbudowy; projektował m.in. gmach Głównego
Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w Warszawie przy ul. Mysiej.
75
S. Bryła (1886–1943) — inżynier budownictwa, pionier spawalnictwa w budownictwie. W. Poniż (1900–1967)
— inżynier budownictwa, z pochodzenia Słoweniec.
76
W roku 1955 Warszawa dysponowała 9 hotelami z 1160 pokojami o ilości łóżek 2064.
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siedem płycin przez profilowane kolumny na całej wysokości budynku głównego, od parteru do
arkad, na którym oparto koronujący gzyms. Wejście pierwotnie umieszczone było w licu frontonu, obecnie wybudowano wyniesiony taras w kształcie prostokątnej podkowy, sięgający pierwszego piętra na całej szerokości budynku, sięgający do flankujących korpus główny przybudówek
przejściowych, cofniętych od lica; pięciopiętrowej od strony południowej, która jest wysokości
sąsiadującej kamienicy oraz północnej czteropiętrowej (przed wojną obie przybudówki jednoosiowe wzniesione były do szóstego piętra, równe z licem frontonu). Taras wysunięty poza fronton gmachu głównego i dwóch cofniętych przybudówek, o szerokości dziewięcioosiowej miał za
zadanie wyrównanie linii zabudowy od strony wschodniej (placu), zasłonięcie różnic w wysokości
bocznych dobudówek oraz zaprezentowanie bardziej reprezentacyjnego wejścia głównego. Taras
oparto w osi wejścia na czterech kolumnach trapezowych z głowicami w kształcie kobiecych głów
(zbliżone do klasycznych kariatyd) oraz dziesięciu kolumnach w porządku doryckim. Narożne
kolumny o przekroju prostokątnym, przy murze dobudówek zakończone pilastrami. Na kolumnach gzyms przechodzący w dodatkowy gzyms koronujący o linii łamanej, na którym balustrada
z kamiennych tralek. W części centralnej na osi wejścia wspomniane cztery kolumny o przekroju
kwadratu zwężającego się do baz, o głowicach w kształcie kobiecych głów, nieco wysunięty do
linii schodów prowadzących na poziom przyuliczny. W tej części okalający taras gzyms rzeźbiony
w motywy roślinne a gzyms koronujący tworzy attykę zakończoną na osi półkoliście zwieńczoną
wyższą półokrągłą sterczyną z płyciną, wystającą ponad poziom balustrady. W niej umieszczono
herb Warszawy. Płyciny pomiędzy kolumnami I i II oraz III i IV z wykutymi trzema medalionami, na których umieszczono herby miast polskich, na tarczach herbowych. Herby wykuto
w szaro–żółtym piaskowcu, z braku barw są to właściwie godła miejskie.
W pierwszej płycinie w trzech medalionach:
1. Herb miasta Gdańska — pod koroną zamkniętą dwa krzyże kawalerskie w słup.
2. Herb miasta Lublin — wpinający się kozioł na tyczkę z wijącą się nieokreśloną rośliną.
3. Herb miasta Poznania — brama forteczna z trzema flankowanymi wieżami, środkowa wyższa. W otwartej bramie dwa przekrzyżowane klucze, w skos. W podstawie otworu bramnego wyobrażenie bruku kamiennego.
Płycina środkowa, pomiędzy osią kolumny I i III, tarcza herbowa otoczona dodatkowym
motywem wici roślinnej:
4. Herb miasta Warszawy — z postacią Syreny o włosach rozpuszczonych, skierowanej w prawo, będący wizerunkiem kobiety z rybim ogonem zakończonym płetwą. W prawym ręku
trzymającej miecz, w lewej ręce (lekko opuszczonej) trzymającej okrągłą tarczę.
W trzeciej płycinie w trzech medalionach:
5. Herb miasta Krakowa — murowana brama forteczna o trzech flankowanych wieżach, wieża
środkowa wyższa. W każdej z wież po jednym oknie. W dole otwarta brama, w której bez
korony orzeł. Brama forteczna w podstawie stojąca na brukowanym pasie.
6. Herb miasta Wrocławia — dwie identyczne połówki orła złączone w słup, z głowami skierowanymi od siebie.
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7. Herb miasta Łodzi — w polu tarczy łódź, nad łodzią dwa przekrzyżowane w skos wiosła,
piórami do góry.
W zespole herbów umieszczonych na tym budynku wykorzystano siedem herbów miast polskich. Z siedemnastu miast wojewódzkich uhonorowano zaledwie siedem. Dobór trudny do
ustalenia, nie jest to wybór według wielkości miast ani położenia geograficznego (sześć miast
z Polski „centralnej” i zaledwie jeden z Ziem Odzyskanych). Centralnie umieszczenie indywidualnego herbu Warszawy uzasadnione, nie tylko ze wzglądu na stołeczność miasta ale nazwę
hotelu — „Warszawa”. Herby wykonano bardzo starannie pod względem plastycznym ale bardzo
schematycznie i nierzetelnie pod względem heraldycznym. W herbie Lublina umieszczono wić
roślinną ale nie winorośl. Herb Poznania został zminimalizowany o figury heraldyczne, zabrakło
wielu elementów godła, m.in. tarczy z orłem jak i postaci świętych Piotra i Pawła. Jak pamiętamy jest to okres walki ideologicznej z kościołem. Herb Warszawy potraktowano nowatorsko
bez nawiązania do obowiązującej sylwetki Syreny z 1937 r. gdzie sylwetka jest z profilu. Tutaj
z półprofilu o pełnej twarzy z rozpuszczonymi włosami, zamiast spiętymi w kok. Również Syrena dzierży miecz zamiast szabli. W herbie Krakowa również zabrakło ceglanego muru a orzeł
w bramie pozbawiony został korony. Herb Wrocławia również został potraktowany obcesowo.
Brak rozróżnienia dla orła polskiego i dolnośląskiego, tym samym herb nieprawidłowy przypominający raczej dwugłowego orła znanego z najstarszej pieczęci miasta. Herb Łodzi wykonano
bardzo nowatorsko przez umieszczenie w części górnej tarczy dwóch przekrzyżowanych, w skos,
wioseł (wiosło do tej pory i obecnie umieszczane jest wzdłuż burty łodzi). Obiekcje budzi również
wygląd piór tychże wioseł, nie są one bowiem płaskie ale wydrążone koliście co przypomina raczej
rydle czy szufle niż wiosła.
Obecnie niniejszy zespół herbów nie istnieje. Został zniszczony wraz z wyburzeniem dobudowanego wejścia na przełomie sierpnia i września 2010 r.
Reasumując — w czterech opisanych miejskich zespołach heraldycznych wykonanych na
przestrzeni lat 30. XX w. (od 1925 do 1955 r.) mogliśmy zapoznać się z herbami miejskimi
w ówczesnych granicach Rzeczypospolitej.
W pierwszym zespole wystąpiły herby kresowych miast Wilna i Lwowa a cały zespół był bardzo przemyślany i skomponowany. Miasta położone nad Wisłą połączyła dodatkowa linia fryzu
ze złotymi rybami a skrajne herby odpowiadały miastom kresowym, zarówno wschodnim jak
i zachodnim.
W drugim, największym zespole herbów miejskich (pierwszym powojennym) zabrakło konsekwencji w jego realizacji. Na planowanych czternaście tarcz co odpowiadało ilości ówczesnych miast wojewódzkich, zrealizowano herby dwunastu miast wojewódzkich i dwóch
miast powiatowych. Kolejnych sześć herbów z tej serii bardziej zaciemniło niż wyjaśniło dobór miast, których herby zaistniały w tym zespole, albowiem nie wykonano żadnego herbu
wojewódzkiego a wprowadzono dawne herby samorządowe czy terytorialne oraz herby innych
miast powiatowych.
W kolejnych dwóch zespołach mogliśmy zaobserwować kolejne odchodzenie od symboliki
religijnej istniejącej dotychczas na poszczególnych herbach. Jak pamiętamy okres 1949–1953
jest okresem najbardziej rozwiniętego polskiego stalinizmu i walki ideologicznej z kościołem. Przełom lat 1954 i 1955 zwiastował pewne zelżenie reżimu, co zaowocowało polskim
październikiem rok później. Niedoceniając heraldyki, nawet tej samorządowej zaczęto w tym
okresie upraszczanie herbów, pozbawiając ich poszczególnych elementów tak istotnych dla roz-
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poznawalności herbu czyli jego tożsamości. Widoczny jest istotny regres w pojmowaniu heraldyki, nauki pomocniczej historii, uważanej za niepotrzebną bo związanej ze źle pojętą reakcją na
przemiany „rzekomo” demokratyczne, które dokonywały się w latach 1944–1956. W latach tych
zainteresowanie heraldyką znacznie zmalało, związane to było m.in. z zamknięciem Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego jak i dwóch pism, jego organów; Miesięcznika Heraldycznego i Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (wydawanego od 1908 r.) Mimo to należy przyznać,
że zespoły heraldyczne z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, pomimo wielu
przeinaczeń czy błędów w ich wizualizacji, są ostatnimi takimi programami heraldyki miejskiej
na terenie miasta. Przedstawiając poszczególne zespoły herbów, należących do świata symboli
funkcjonujących na podstawie zwyczaju i wykształconych jako znaki reprezentacyjne i identyfikacyjne miast, przedstawiano ich ówczesną przynależność terytorialną. Zespoły herbów miejskich
odzwierciedlały zasięg terytorialny Polski, były symbolem jedności i przynależności państwowej
tychże miast.

Hotel „Warszawa”, ul. Plac Powstańców Warszawy 9
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S

amorząd — niezależne i samodzielne wykonywanie funkcji publicznych — jest zagadnieniem
kryjącym w sobie, obok brzemienia odpowiedzialności, wielorakie znaczenia. Od funkcji
administracyjnych i sądowniczych poczynając, po zadania wykonywane w częściowej zależności
od władz państwowych1. Ustawa z 21 XII 1978 r., o odznakach i mundurach (Dz.U.Nr 31, poz.
130 ze zm.), znowelizowana m.in. ustawą z 29 XII 1998 r., o zmianie ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U.Nr 162, poz. 1126), do tradycyjnych atrybutów przysługujących organom samorządu w sprawach dotyczących statutu dodała prawo stanowienia znaków, reprezentujących wspólnoty samorządowe2. Tworząca się symbolika samorządowa, zgodnie
z intencją prawodawcy, opiera się na trzech filarach: tradycji historycznej, zasadach heraldycznych
i obowiązującym prawie. Samorządy, chcąc dobrze wypełnić swoje zadanie, obok konieczności
zaangażowania projektanta, łączącego warsztat artysty plastyka ze znajomością i wyczuciem sztuki heraldycznej, stają wobec konieczności zwrócenia się do grona profesjonalnych historyków,
którzy w oparciu o studium historyczno–heraldyczne ustalą podstawowe wzorce symboliczne.
W celu usprawnienia prac nad kształtem heraldyki samorządowej powołana została Komisja
Heraldyczna3, której pracami w latach 2000–2007 kierował prof. Stefan Krzysztof Kuczyński.
Jest to organ opiniodawczo–doradczy ministra do spraw administracji publicznej w zakresie:
— opiniowania wzorów herbów, flag i innych symboli jednostek samorządu terytorialnego,
— opiniowania i przygotowania projektów wzorcowych aktów prawnych związanych z ustanawianiem insygniów władzy państwowej, herbów, flag, emblematów i innych znaków
i symboli związanych z heraldyką i weksylologią,

Por. J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934; J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak,
Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005; zob. także: J. Szymański, Herb — znak samorządnej wspólnoty,
[w:] Polskie tradycje samorządowe a heraldyka, materiały sesji naukowej w Lublinie 4–5 czerwca 1991, red P. Dymmel, Lublin 1992, s. 91–98; Opera minora selecta Josephi Szymański, red. T. Giergiel, B. Trelińska, Warszawa 2009,
s. 197–201,
2
Ustawa z 8 III 1990 r., o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16, poz. 95); ustawa z 5 VI 1998 r., o administracji
rządowej w województwie (Dz.U. nr 91, poz. 577); ustawa z 5 VI 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91,
poz. 578); ustawa z 29 XII 1998 r., o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa
(Dz.U. nr 162, poz. 1126); określają kompetencje reprezentacji samorządu w kwestii stanowienia swoich herbów.
3
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 I 2000 r., w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz.U. nr 6, poz. 83); rozporządzenie Rady Ministrów, z 27 VII 1999 r. w sprawie Komisji Heraldycznej
(Dz.U. nr 70, poz. 779).
1
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— udzielania konsultacji władzom i organom administracji publicznej w dziedzinie właściwego używania insygniów władzy państwowej, herbów, flag, emblematów i innych znaków
i symboli związanych z heraldyką i weksylologią.
Z żalem należy stwierdzić, że szlachetne intencje ustawodawcy nie zostały uregulowane szczegółowym określeniem zasad tworzenia, przyjmowania i stosowania w praktyce wymienionych
symboli. Niedopracowanie legislacyjne tych kwestii, nałożyło na członków wspomnianej Komisji
obowiązek silnego zaangażowania się w proces tworzenia i definiowania symboliki samorządowej,
tak by nawiązywała do polskiej, przedrozbiorowej tradycji4. Wzajemne związki rozwoju samorządu i świadomości heraldycznej ujawniły się w jaskrawy sposób w zabiegach lokalnych środowisk
w zapełnieniu luki, jaką w kulturze masowej pozostawił zarówno stosunek do tradycji partii
rządzącej Polską Ludową, jak i merytoryczne ingerencje centralistycznych i biurokratycznych rządów zaborców. Należy pamiętać, że herby jako świadectwa narodowej przeszłości i tradycji samorządowych przez długie lata podlegały restrykcjom5. W Polsce, poza krótkim epizodem z czasów
Władysława Jagiełły, urząd herolda — czyli urzędnika czuwającego nad poprawnością używanych
herbów — nie znalazł kontynuacji. W krajach zaś ceniących tradycję istnieją do dzisiaj urzędy
heraldyczne, rozstrzygające spory związane z herbami, mają też prawo ich nadawania z ramienia
głowy państwa6.
O skali prac Komisji Heraldycznej świadczą następujące liczby: rozpatrzono około 1800
wniosków z województw, powiatów i gmin, wydając opinie o ok. 4000 znaków (herbów, flag,
bannerów, chorągwi i sztandarów, pieczęci, łańcuchów, lasek, odznak, medali, hymnów i hejnałów), a także opiniowała projekty regulaminów stosowania symboli i insygniów. Wydała opinie dla 29 organów administracji publicznej (12 ministerstw, Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu
i Senatu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Ochrony Państwa, Głównego Urzędu
Statystycznego, Rzecznika Praw Obywatelskich). Wystosowano ponad 2000 pism.
Przystępując do prac nad wzorcami symbolicznymi herbu miasta badacz przyjmuje zasadę,
że godło widniejące na pieczęciach uwierzytelniających dokumenty wystawiane przez samorządy
miejskie, później umieszczone na tarczy stawało się herbem. Najstarsze godła herbowe, a później
herby miejskie powstawały samorzutnie, o ich wyglądzie decydował wójt lub rada miejska. Ma je
większość miast polskich, które ustaliły swój herb do XV w. Późniejsze herby nadawał panujący
w przywilejach herbowych, zawierających wizerunek miasta. Znane są przywileje herbowe jedynie 80 miast, w tym ponad 60% z XV–XVII w. Duża część tych dokumentów, szczególnie z XVI
i XVII w., nie stanowi o nowym herbie miejskim, lecz poświadcza herb istniejący wcześniej, inne
informują o udostojnieniu herbu lub o utworzeniu herbu z godeł używanych dotychczas samodzielnie. Często w herbach widnieją godła założycieli lub właścicieli, co niekiedy jest powodem
zmiany godeł herbowych przez miasta prywatne, w momencie zmiany właściciela. Herby nie od
razu przybrały ostateczny kształt. Władze miast zakładanych w XIII i XIV w. niejednokrotnie
później zmieniały herb lub jego elementy. Sytuacja ustabilizowała się dopiero w XVI w. i przyjmuje się, że do czasu rozbiorów ustalonych znaków już nie zmieniano. W poszukiwaniu tych tropów członkowie Komisji Heraldycznej zmuszeni są niejednokrotnie wyręczać autorów projektów
graficznych zatwierdzanych herbów.
Więcej na ten temat w: Polskie tradycje samorządowe...; Godło i barwa Polski samorządowej, materiały z wystawy
w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 1998, Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, red.
W. Drelicharz, Z. Piech, Kraków 2000.
5
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993, s. 227–249.
6
Wykładnią dla polskiej heraldyki miejskiej przez długie lata była monumentalna dwutomowa publikacja Miasta
polskie w tysiącleciu, red. M. Siuchniński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965–1967.
4
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Na katastrofalny stan wiedzy o polskiej heraldyce miejskiej, jak już wspomniano, wydatnie
wpłynął okres porozbiorowy. Przełomowym momentem dla współczesnej heraldyki miejskiej jest
wydanie przez rząd Księstwa Warszawskiego dekretu zabraniającego używania dawnych herbów
lokalnych i nakazujący wprowadzenie na pieczęcie herbu państwowego (29 IV 1811). Po utworzeniu Królestwa Kongresowego, dekretem z 11 X 1822 r. na pieczęcie miejskie wprowadzono
godło państwowe7. Zapoczątkowana w 1846 r. akcja zbierania danych o używanych herbach
miejskich, przeprowadzona z inicjatywy Sekretariatu Stanu za pośrednictwem Namiestnika Królestwa Polskiego i Komisji Rządowej (455 herbów miast) zakończyła się zakazem ich używania,
jako mających zbyt wiele cech wiążących z dawną Polską. Kwerenda zapoczątkowana w 1867 r.
z inicjatywy Heroldii w Petersburgu, związana z akcją ustalania herbów guberni i miast Imperium Rosyjskiego, zaowocowała wieloma zmianami w treści symbolicznej herbów przedstawionych do zatwierdzenia cesarskiego8. Z tego okresu wywodzi się obyczaj umieszczania pełnego
herbu jednostki nadrzędnej (guberni) w herbie miejskim. Ukaz carski z 25 II 1869 r. przywrócił
na pieczęcie miejskie orła państwowego9. Wprawdzie pod zaborami pruskim i austriackim używano herbów miejskich w dalszym ciągu i nadawano herby nowym miastom, lecz i tu odnotowuje się rozliczne ingerencje urzędów heraldycznych, działających w duchu symboliki państwowej10. W zaborze pruskim pierwsza próba usystematyzowania herbów miejskich podjęta została
w związku z reformą miejską w 1809 r., w późniejszym okresie (1855–1920) opiniowaniem
herbów zajmował się królewski Urząd Heraldyczny w Berlinie (Heroldsamt)11. W zaborze austriackim herb, przedłożony Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, opiniowany był merytorycznie
przez tzw. Wappenzensora. Zwiększona aktywność w kreowaniu heraldyki miejskiej na tym obszarze łączona jest z reformą ustroju terytorialnego Galicji (ordynacja z 12 VIII 1866 r.). Z okresu
wpływów obcej tradycji heraldycznej pochodzi, wywołujący niekiedy polemiki, zwyczaj wieńczenia tarczy określającą status miasta koroną murowaną.
W odrodzonej Polsce, po wielu perypetiach i serii niefortunnych aktów prawnych normujących kwestie heraldyki miejskiej12, powołano wspólną komisję Wydziału Archiwów Państwowych, Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która w latach 1936–1939 zaopiniowała i zatwierdziła 104 herby (w tym 84 miast
w obecnych granicach Polski), co stanowiło 1/6 całkowitej liczby miast II Rzeczypospolitej. Prace
komisji utrudniał słaby poziom wiedzy na temat polskiej heraldyki miejskiej oraz katastrofalny
M. Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960, s. 14; L. Pudłowski, Heraldyka miejska II Rzeczypospolitej,
[w:] Polskie tradycje samorządowe..., s. 107n.
8
Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy dokumentów ze zbiorów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu, red S. Górzyński, Warszawa 2001, s. 26n.
9
M. Gumowski, Herby miast polskich, s. 15.
10
Zob.: O. Hupp, Wappen und Siegel der deutsche Städte, Flecken und Dörfer, Frankfurt/Main 1896, 1898; H. Saurma, Wappenbuch der schlesischen Städte Und Städtel, Berlin 1870; H. G. Ströhl, Städte–Wappen von Österreich–
Ungarn, Wien 1904; S. Górzyński, Miasta Galicji i ich herby. Krótki przegląd zasobu Allgemeine Verwaltungsarchiv
w Wiedniu, [w:] Polskie tradycje samorządowe..., s. 99–105, Herby miast polskich w okresie zaborów, materiały z sesji
naukowej we Włocławku 5–6 grudnia 1996, red. S. K. Kuczyński, Włocławek 1999.
11
W nowej ordynacji dla miast nowa pieczęć powinna zawierać: od góry słońce promienne, poniżej ułamaną kolumnę z orłem pruskim, na frontowej stronie kolumny — herb miasta. Po bokach kolumny gałązki palmowa i laurowa. Za: W. Strzyżewski, Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do
końca XVIII wieku, Zielona Góra 1999, s. 7.
12
Por.: Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej o godłach i barwach państwowych z 13 XII 1927, nakazujące
posługiwanie się oznaką, złożoną z herbu państwowego, z herbu województwa, do którego należą, i z napisu, odpowiadającego ich nazwie (Dz.U. RP z 28 XIII 1927 r. nr 115, poz. 980)
7

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

126

ks. Paweł Dudziński

stan archiwów, zniszczonych w wyniku działań wojennych13. Godła herbowe można było odtworzyć tylko na podstawie zachowanych tłoków pieczętnych oraz odcisków i odrysów pieczęci,
trudniej było odtworzyć herbowe barwy14. Ponieważ często zajmowali się tym radni, a nie fachowcy, herby niektórych miast do dnia dzisiejszego naruszają reguły heraldyczne.
Stosunek władz PRL do herbów miejskich jako „burżuazyjnego przeżytku” odzwierciedlał
brak jakichkolwiek aktów prawnych w tej dziedzinie. Chociaż dopiero ustawa z dnia 21 XII
1978 r. zezwalała miejskim radom narodowym na ustanawianie herbów, nowe miasta przyjmowały herby już od lat pięćdziesiątych. Ich projektowaniem, niestety, nie zajmowali się fachowcy,
co spowodowało, że spośród około 100 herbów miejskich ustanowionych po II wojnie światowej
tylko około 10 można uznać za prawidłowe, niemal 50 niezgodnych jest ze sztuką heraldyczną,
a dalszych 40 to znaki graficzne nie mające nic wspólnego ze znakami herbowymi. Ze względów
ideologicznych dokonywano korekt w herbach dotychczas używanych15. Niektóre miasta odstąpiły od używania herbów historycznych, wprowadzając na ich miejsce nieudane modyfikacje
lub herby nowe, zdecydowanie gorsze od dawnych. Brak poszanowania dla wiedzy heraldycznej
sprawił, że ponad 20 miast, głównie na zachodzie i południowym zachodzie Polski, umieściło
w herbie orła mazowieckiego zamiast polskiego.
Pobieżny zarys dziejów polskiego herbu miejskiego, przy uwzględnieniu lokalnego zwyczaju
heraldycznego dawnych księstw pomorskich i śląskich, ma na celu zobrazowanie ogromu niebezpieczeństw, z którymi musi zmierzyć się autor projektu herbu samorządowego. Wskazuje także
na konieczność formułowania klarownych kryteriów jego merytorycznej oceny. Zadanie, które
powierzono kierowanej przez prof. S. K. Kuczyńskiego Komisji Heraldycznej, niejednokrotnie
przekracza ramy rutynowej oceny zgodności z zasadami polskiej heraldyki i miejscową tradycją
historyczną. Stan wiedzy na temat reguł tworzenia herbu, oddającego ducha konkretnego systemu heraldycznego, proporcjonalny do braku zaufania w rzetelność warsztatu naukowego, staje
się niekiedy źródłem polemiki z zespołem obradującym w ramach wspomnianej Komisji.
Jako przykład może posłużyć zaopiniowany przez prof. S. K. Kuczyńskiego herb Miasta i Gminy Kolbuszowa16. Jest to miasto w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim, położone na płaskowyżu Kotliny Sandomierskiej nad rzekami Kolbuszówką i Nil, dopływem Przyrwy, w odległości 25 km na północny zachód od Rzeszowa. Akta z 1392 r. i z 1459 r. wymieniają
te tereny jako posiadłości Leliwitów — Tarnowskich, z 1508 r. pochodzi wiadomość, że była częścią klucza włości Tarnowskich, którzy w 1513 r. nabyli dziedziczne wójtostwo od rodziny Kolbuskich. W 1616 r. nabył ją Stanisław Lubomirski herbu Szreniawa17. W uniwersale wydanym
przez Józefa Karola Lubomirskiego (11 IX 1683) wymieniana jest jeszcze jako wieś, w przywileju
króla Jana III Sobieskiego (3 VI 1683) jest już miastem. Józef Karol Lubomirski przywilejem
wydanym 12 I 1700 r. potwierdził miastu prawo magdeburskie. Stosunki własnościowe na terenie gminy ulegały kilkakrotnym zmianom. Pod rządami Lubomirskich i Sanguszków, powstał
w Kolbuszowej ośrodek produkcji słynnych na cały kraj mebli kolbuszowskich, które do dzisiaj
zaliczane są do rzędu największych osiągnięć rzemiosła artystycznego. Obok meblarstwa przyspaWięcej na ten temat: L. Pudłowski, Heraldyka miejska II Rzeczypospolitej, op. cit.
O rozmachu podjętych prac świadczą choćby publikacje prof. Mariana Gumowskiego: Pieczęcie i herby miast wielkopolskich (Poznań 1932), Herby miast województwa warszawskiego (Warszawa 1938), Herby i pieczęcie miejscowości
województwa śląskiego (Katowice 1939), Pieczęcie i herby miast pomorskich (Toruń 1939), Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego (Lublin 1959) i wiele innych.
15
Por.: Polskie herby miejskie, red. T. Szczechura, Warszawa 1963.
16
Załącznik do uchwały Nr 19–143/O/2000 z 6 III 2000 r., Archiwum Komisji Heraldycznej przy MSWiA.
17
Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, s. 360.
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rzają sławy Kolbuszowej wydarzenia historyczne, których szczegółowe opisanie przekroczyłoby
ramy niniejszego tekstu. Wystarczy wspomnieć ogłoszenie manifestu konfederacji dzikowskiej
przeciwko koronacji króla Augusta III przez ks. Stanisława Konarskiego (7 I 1734). Z Kolbuszowej ruszyła wyprawa, inicjująca nieudaną próbę wzniecenia powstania zbrojnego w zaborze
rosyjskim w 1833 r., podjęta po upadku powstania listopadowego przez pułkownika Józefa Zaliwskiego, zaś do powstania styczniowego przyłączyła się ochotniczo liczna grupa kolbuszowskiej
młodzieży.
Cytowana ustawa z dnia 8 III 1990 r., o samorządzie terytorialnym wywarła znaczący wpływ
między innymi na rozwój polskiej heraldyki miejskiej. Już 14 XII 1990 r. Rada Gminy i Miasta Kolbuszowa postanowiła przyjąć herb18. Brak odpowiednich regulacji prawnych sprawił, że
uchwała nie zawiera opisu herbu, a w załączniku brak jest informacji o barwach godeł i pola
tarczy. Herb przedstawia w polu tarczy barokowej dwie dłonie splecione w uścisku, prawa z szerszym rękawem, nad nimi krzyż równoramienny luzem o rozszerzonych końcach, pod nimi gwiazda sześciopromienna. Nad tarczą — orzeł z ogonem stylizowanym w labry.
Herb pozbawiony podstawowego atutu, jakim są barwy, z oczywistych względów nie spełniał wymogów sztuki heraldycznej, zatem w piśmie burmistrza z 14 II 2000 r. zwrócono się do
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie projektu zmian w herbie
Kolbuszowej19. Do pisma dołączono: kopię Uchwały Rady Gminy z 14 XII 1990 r., barwne
projekty herbu i flagi wraz z uzasadnieniem i opisem oraz książkę Jacka Bardana, Dawne pieczęcie i herb Kobuszowej, będącą szczegółowym studium historyczno–heraldycznym podstawowych
wzorców symbolicznych. Nowy herb przedstawia w polu błękitnym dwie dłonie barwy cielistej
splecione w uścisku w mankietach czarnych (lewa w szerszym) nad nimi krzyż równoramienny
luzem złoty, pod nimi gwiazda Dawida srebrna. Flagę Miasta i Gminy stanowić ma prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, złożony z trzech poziomych pasów w barwach żółtej, białej, błękitnej, stosownie do barw herbu. Z uzasadnienia wynika, że geneza herbu związana jest
z reformą ustroju miejskiego, którą wprowadziła ordynacja Sejmu Krajowego z 12 VIII 1866 r.
Dotychczasowa organizacja miasta, oparta na prawie magdeburskim, uległa zmianie przez objęcie
ludności żydowskiej ordynacją wyborczą do samorządu. Godła pochodzące z pieczęci (pierwszy
znany odcisk z 1868 r.): dłonie splecione w uścisku (pojednanie, zgoda i połączenie w pracy dla
wspólnego dobra), krzyż (chrześcijańska społeczność miasta) oraz gwiazda (żydowska społeczność
miasta), wyrażać mają doniosłość tych przemian. Interpretacja godła „gminy wspólnej” przetrwała do chwili obecnej w tradycji ustnej, zarówno wśród polskich mieszkańców miasta jak i wśród
wywodzących się z Kolbuszowej Żydów.
Pozytywna opinia w sprawie herbu podkreśla słuszność rezygnacji z ozdób zewnętrznych:
orła oraz labrów, obecnych na pieczęciach oraz wcześniejszym wzorcu herbu. Podkreślono, że
do I wojny światowej był to jeden z dwóch herbów miasta, zaś w okresie II Rzeczypospolitej był
już jedynym funkcjonującym herbem Kolbuszowej, mimo że nie uzyskał wówczas zatwierdzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych. Do jego spopularyzowania przyczyniły się też wydawnictwa heraldyczne z 2 poł. XX w. Zalecono wprowadzenie korekt: jednolitej, srebrnej barwy dla krzyża,
gwiazdy, mankietów bez różnicowania ich szerokości. Projekt flagi otrzymał opinię negatywną.
Zaproponowano stworzenie nowego wzoru w oparciu o tradycję wspólnej gminy polsko–żydowskiej w barwach białej i błękitnej z zastrzeżeniem, by nie były to dwa poziome pasy, bez odwoUchwała Rady Gminy i Miasta Kolbuszowa Nr IX/52/90, kopia w Archiwum Komisji Heraldycznej przy MSWiA.
Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kolbuszowa Nr OriSa–0703/5/2000, Archiwum Komisji Heraldycznej przy
MSWiA.
18
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łania się do symboliki miejskiej. Komisja heraldyczna wskazała, że pierwotny, nie znany dotąd
herb Kolbuszowej może stać się podstawą opracowania współczesnego herbu miasta i gminy. Za
przyjęciem tej wersji herbu przemawia zasada, iż przy ustalaniu herbów pierwszeństwo przysługuje najstarszym godłom herbowym20. Godło znane z najstarszego odcisku pieczęci (dokument
z 12 X 1781 r.) przedstawia monogram IHS zwieńczony krzyżem łacińskim nad trzema gwoździami ułożonymi w klin na opak21. Jacek Bardan w swoim opracowaniu podkreśla zaistnienie
w praktyce prawnej rzadkiego precedensu: mimo stworzenia nowego herbu nawiązującego do
reorganizacji władz miejskich w 1867 r., przez całe półwiecze w praktyce kancelaryjnej stosowano
jednocześnie pieczęć z wcześniejszym godłem. Jest to więc przykład używania dwóch godeł przez
miasto22. Zgodnie z wykładnią obowiązującego prawa, pozostawiono władzom gminy możliwość
decydowania o doborze symboli identyfikujących lokalną społeczność.
W społeczeństwie demokratycznym, każde działanie w dziedzinie tworzenia imponderabiliów
ma swoich zwolenników i oponentów. Po dziewięciu latach, na ręce piszącego te słowa przewodniczącego Komisji wpłynął wniosek o zrewidowanie dotychczasowego stanowiska Komisji
Heraldycznej w kwestii opinii na temat herbu Kolbuszowej23. Do wniosku dołączone zostało
szczegółowe opracowanie monograficzne Herb miasta Kolbuszowa. Studium socjologiczno–historyczne, autorstwa Wiktorii Helwin i Wiesława Walata24. W oparciu o przeprowadzoną kwerendę
materiałów źródłowych, autorzy potwierdzają pierwszeństwo pieczęci, przedstawiając jednocześnie nową wykładnię symboliczną współcześnie używanego herbu. Opierając się na notatkach
prof. Mariana Gumowskiego do nowej publikacji: Herby i pieczęcie miast województwa rzeszowskiego25 oraz wydanej nakładem Wiedzy Powszechnej książki 500 zagadek o Rzeszowie i Ziemi
Rzeszowskiej26 podejmują wątek tzw. „transakcji kolbuszowskiej” (9 XII 1753), tj. podziału dóbr
ordynacji ostrogskiej pomiędzy kilka domów magnackich oraz szlachtę, wielkiego skandalu polityczno–dyplomatycznego, który wydatnie wpłynął na kształtowanie się wewnętrznych stosunków w Rzeczypospolitej. Krzyż w herbie miasta pochodzić ma z herbu zakonu kawalerów maltańskich, którego członkiem był Hieronim August Lubomirski (1647–1706) kolejny ordynat,
zgodnie z zapisem statutu ordynacji (1673). Czynił on starania o przejęcie wspomnianego kompleksu dla zakonu. Po jego bezowocnych działaniach podobne próby podejmowali inni przedstawiciele zakonu (Adam książę Czartoryski, Emmanuel von Kollovrath). Krzyż (nad krzywaśnią)
jest godłem herbu Lubomirskich — Szreniawa. Gwiazda (nad półksiężycem) jest godłem herbu
Leliwa, którym pieczętowali się skoligaceni z Lubomirskimi hrabiowie Tyszkiewiczowie, właściciele Kolbuszowej od 1792 r. Gwiazda jest elementem herbu Tarnowskich — Leliwa, Ostrogskich (pod rogaciną zaćwieczoną na połupierścieniu, nad półksiężycem). Splecione w uścisku
dłonie mają być pamiątką zawartego kompromisu. „Transakcja” wywołała bowiem wiele ostrych
starć i procesów sądowych, zakłóciła kilka sejmów Rzeczypospolitej, wreszcie zatwierdzono ją
konstytucją z 1766 r., mocą której układy majątkowe ordynata uznano za ważne, a ordynację —
za zwykłe dobra ziemskie. Motyw splecionych dłoni widnieje na monetach zakonu maltańskiego
Załącznik do uchwały Nr 19–143/O/2000 z 6 III 2000 r., Archiwum Komisji Heraldycznej przy MSWiA.
J. Bardan, Dawne pieczęcie i herb Kobuszowej, Kolbuszowa 1998, s. 15.
22
Ibidem, s. 39.
23
Pismo sygnowane przez Oficynę Wydawniczo–Usługową „Pobitno” z 6 III 2009 r., L.Dz.0603/2009, Archiwum
Komisji Heraldycznej przy MSWiA.
24
W. Helwin, W. Walat, Herb miasta Kolbuszowa. Studium socjologiczno–historyczne, Rzeszów 2009.
25
M. Gumowski, Herby i pieczęcie miast województwa rzeszowskiego, rkps w Muzeum Narodowym w Krakowie,
MNK 1520.
26
M. Wieliczko, 500 zagadek o Rzeszowie i Ziemi Rzeszowskiej, Warszawa 1973, s. 164n.
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z tego okresu, ale jak słusznie zauważają autorzy, także na monetach bitych obecnie. Zgodnie
z praktyką dobór godeł herbowych miasta prywatnego leżał w gestii jego właścicieli27.
Komisja Heraldyczna nie ma możliwości przeprowadzania szczegółowych kwerend dotyczących poszczególnych projektów, wykracza to zresztą poza zadania wytyczone rozporządzeniem
ministra d/s administracji. Język symboliki heraldycznej kryje w sobie ogromne bogactwo treści.
Znaczenie użytych znaków może ulec modyfikacjom nie tyle w wyniku zmiany treści przekazu,
lecz raczej w wyniku zmiany jego odbioru społecznego28. Po lekturze tekstu trudno oprzeć się
pytaniu o motywy, które skłoniły właścicieli miasta do sięgnięcia do niezbyt chlubnych wydarzeń
sprzed stu lat w koncepcji nowo tworzonego herbu miejskiego. Poddając analizie wykładnię symboliczną godeł, w oparciu o reguły zachowane w analogicznym materiale heraldycznym, można
dokonać ich wstępnej analizy. Zakon maltański w heraldyce municypalnej reprezentowany jest
przez dwa typy krzyża: ośmiokończysty, zwany potocznie maltańskim oraz srebrny krzyż heraldyczny (dotykający brzegów tarczy) w czerwonym polu (zob. przykłady). Wykorzystanie gwiazdy,
jako jednego z elementów godła uczyniłoby jej symbolikę w odniesieniu do herbu Tyszkiewiczów
całkowicie niezrozumiałą — gwiazda jest motywem stosunkowo popularnym w heraldyce, także
polskiej. Pozostaje symbolika splecionych w uścisku dłoni. Dostępne obecnie opracowania heraldyczne interpretują ten symbol w herbie Kolbuszowej niejednoznacznie. Cytowane już Polskie
herby miejskie, w redakcji Tomasza Szczechury podają następującą wykładnię: ... złączone w uścisku dłonie — zapewne nawiązanie do transakcji zawieranych przez rzemieślników, kiedy to podawano dłonie na znak zgody29. W Herbarzu miast polskich Andrzeja Plewako i Józefa Wanaga czytamy:
... Herb według miejscowej tradycji symbolizuje zawarcie ugody pomiędzy ludnością katolicką a żydowską w XIX wieku30. Andrzej Głowacki w Heraldyce historycznych miast regionu sandomiersko–
kieleckiego informuje: 326. Herb własny. Wg odcisku pieczęci miejskiej z 1868 r. (J. Bardan. Dawne
pieczęcie i herb Kolubuszowej. „Varia Kolubuszowskie”. Kolbuszowa 1998, s. 30, il. 18) przedstawia
czerwoną tarczę herbową z siedzącym na niej orłem bez korony czyli zapewne klejnot herbu szlacheckiego osób spowinowaconych z właścicielami miasta „po kądzieli” (np. h. Sulima?, h. własny
Gorczyńskich de Górka?, h. własny Radziwiłłów na Goniądzu?).W tarczy na polu błękitnym dwie dłonie
splecione w uścisku symbolizujące solidarność obywateli. Nad nimi biały krzyżyk czyli fragment herbu
Śreniawa, jakim pieczętowali się założyciele miasta Lubomirscy. U dołu złota gwiazda sześcioramienna, czyli fragment herbu Leliwa, jakim pieczętowali się właściciele miasta — Tyszkiewiczowie.
Niektórzy badacze wyobrażenie nad tarczą wywodzą od orła zapożyczonego jakoby z wielopolowego
herbu Galicji, symbolizującego tam księstwo zatorskie i księstwo oświęcimskie.
327. Herb własny. Wg pieczęci miejskiej na dokumencie z 1899 r. (J. Bardan. Dawne pieczęcie
i herb Kolbuszowej..., s. 37, il. 21) przedstawia kompozycję jak wyżej, ale z wyraźnie stylizowaną
Gwiazdą Dawida. W nowej kompozycji krzyżyk — interpretowany jest jako Krzyż Chrystusowy.
Oba elementy razem z dłońmi w uścisku symbolizować mają akt pojednania ludności katolickiej
i żydowskiej żyjącej w Kolbuszowej. (K. Skowroński. Gdy Kolbuszowa stawała się stolicą powiatu,
[w:] „Biuletyn” Muzeum Regionalne i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Kolbszowej. R: 1968,
nr 112, s. 162)31.
Nieco światła na zagadnienie rzuca informacja zawarta na s. 45 pracy Herb miasta Kolbuszowa,
na temat maszynopisu Państwowego Konserwatora Zabytków Sztuki i Kultury Okręgu Lwow27
28
29
30
31

W. Helwin, W. Walat, Herb miasta Kolbuszowa..., s. 47–56.
Szersze ujęcie zagadnienia w: J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001, s. 671nn.
Polskie herby miejskie, op. cit., s. 23.
A. Plewako, J. Wanag, Herbarz miast polskich, Warszawa 1994, s. 86.
Heraldyka historycznych miast regionu sandomiersko–kieleckiego, red. A. Głowacki, Kielce 2001, s. 80.
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skiego, dr. Józefa Piotrowskiego: Nad tarczą orzeł srebrny zwrócony w lewo (od widza) bez korony,
ogon i łapy zakryte; tarczę dzielą na dwa pola poziome, trzymające się rece (dłonie) z krótkiemi rękawami, w polu górnem czerwonem: srebrny — krzyż równoramienny, na dolnem czarnem sześcioramienna gwiazda złota32. Teza, jakoby autor zasugerował się barwami wyłogów regimentu ordynacji ostrogskiej, jest nie do obronienia. Natomiast ma analogie w praktyce heraldycznej. Gwiazda
sześciopromienna złota pojawia się często w herbach osób nobilitowanych pochodzenia żydowskiego: Zygmunta Lessera z rodziny neofickiej rodem z Leszna wraz z tytułem hrabiowskim przez
papieża Piusa IX w 1871 r.33; bankiera warszawskiego Aleksandra Laskiego w 1897 r.34; bankiera
warszawskiego Antoniego Fraenkla przez cara Mikołaja I w 1839r.35; pomocnika naczelnika wydziału kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego Marka, syna Izaaka Freyberga w 1839 r. przez
cara Mikołaja I36; bankiera z Brodów — Majera Kallira w 1869 r. od cesarza Franciszka Józefa37;
adwokata, notariusza i radcę dworu rodem z Jasła — Marcelego Frydmanna z predykatem von
Prawy w 1889 r. od cesarza Franciszka Józefa38 i wielu innych, których wymienienie byłoby nużące. Częste jest połączenie z barwą czarną. Jeżeli więc od czasu reformy samorządowej z 1867 r.
do II wojny światowej burmistrzem miasta był Polak, a jego zastępcą — Żyd39, a protokoły
Rady Gminy nie odnotowują konfliktów między obiema wspólnotami, informacja o barwach
herbowych przekazana przez dr. Piotrowskiego wydaje się zasadną. Srebrny krzyż na czerwieni
symbolizować może ludność polską (analogicznie do herbu Polski), zaś złota gwiazda na czerni
— ludność żydowską. Jeżeli do tego dodać politykę Lubomirskich, która doprowadziła do faktu,
że już w połowie XVIII w. Żydzi stanowili połowę mieszkańców miasta, kwestia symboliki miejskiej staje się coraz bardziej klarowna. Uwagę zwracają też zdobienia nagłówka wydanego przez
Lubomirskiego przywileju lokacyjnego, przechowywanego obecnie w Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej. Mają one wyraźne odniesienia do sztuki i symboliki żydowskiej. Żółta gwiazda
Dawida noszona przez Żydów w czasie okupacji hitlerowskiej nabrała pejoratywnego charakteru
jako symbol hańby40. Została zastąpiona znakiem zachowującym poprzednie konotacje, ale pozbawionym treści, które utrudniałyby jego recepcję.
W świetle zachowanych zabytków, symbol splecionych dłoni nabiera nowego znaczenia. Na
chorągwi ufundowanej przez Polki–Izraelitki z Kalisza dla brygady Edmunda Taczanowskiego
i przesłanej do obozu 6 VIII 1863 r., nad Orłem i Pogonią widnieją dwie splecione w uścisku
dłonie41. W galicyjskich nadaniach herbowych, opisywany motyw pojawia się przynajmniej dwukrotnie: dla radcy Wyższego Sądu Krajowego w Krakowie — Michała Fijałkiewicza z predykatem

J. Piotrowski, Godła miast powiatowych województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego, mps
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, BUW 89800, s. 15.
33
J. Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, z. 9, Warszawa 1900, s. 179.
34
Ibidem, z. 9, s. 175,
35
Ibidem, z. 4 (Warszawa 1898), s. 80; M. Pawliszczew, Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego Najwyżej
zatwierdzony, Warszawa 1853, cz. 2, s. 203.
36
J. Ostrowski, Księga herbowa..., z. 4, s. 80; M. Pawliszczew, Herbarz rodzin..., cz. 2, s. 204.
37
S. Górzyński, Nobilitacje w Galicji w latach 1772–1918, Warszawa 1997, s. 146.
38
Ibidem, s. 106.
39
J. Bardan, Dawne pieczęcie..., s. 31.
40
W. Maisel, Insygnia, odznaki godności i stroje dawnych polskich urzędników samorządowych, [w:] Polskie tradycje
samorządowe a heraldyka, Lublin 1992, s. 70.
41
Przekazana z Muzeum Narodowego w Rapperswilu w 1929 r., Nr inw. MWP 2406, za: Powstanie Styczniowe
w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 1966, s. 49.
32
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Zgoda, w 1878 r. oraz właściciela dóbr Nawsie i Kołaczyce Achillesa Johoannot von Ottenbach
w 1818 r.42 Ma więc swoje umocowanie w praktyce heraldycznej, niestety — obcego mocarstwa.
W konkluzji, wypada przytoczyć tezy odpowiedzi prof. Kuczyńskiego43 na zapytanie skierowane przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Mieczysława Maziarza44, zaniepokojonego sporami
kolbuszowskich historyków odnośnie nazw i znaczenia symboli. Zapytanie dotyczyło w pierwszym rzędzie kształtu i zastosowania gwiazdy sześciopromiennej w polskiej heraldyce szlacheckiej, a w szczególności w herbie Tyszkiewiczów. Kolejna wątpliwość dotyczy gwiazdy Dawida.
W 1897 r. stała się znakiem Światowej Organizacji Syjonistycznej, stąd obiekcje budzi możliwość
jej występowania w materiale sfragistycznym gmin żydowskich w Galicji w okresie wcześniejszym. Niepokój wzbudza także podobieństwo gwiazdy Dawida do heksagramu, a także konotacje
tego symbolu z masonerią. Można domniemywać, że były to tezy formułowane podczas różnego
rodzaju wystąpień, prelekcji czy też zwykłych polemik na łamach prasy lokalnej. W odpowiedzi,
Komisja wskazała możliwość ustanowienia herbu miasta w oparciu o starszy znak herbowy, pochodzący z okresu staropolskiego45, za którym przemawia zasada przyznającą pierwszeństwo najstarszym godłom herbowym. Rozpatrywała zaś przedłożony projekt, odwołujący się do tradycji
z XIX i XX wieku, utrwalony w rozlicznych publikacjach heraldycznych.
Odbiór społeczny herbu Kolbuszowej ilustruje zapewne najlepiej refleksja sformułowana
w popularyzatorskiej publikacji Lecha Chmielewskiego, Tajemnice herbów polskich, jak można
domniemywać osoby postronnej: Być może herb ten upamiętnia jakiś akt pojednania Polaków z Żydami, którzy stanowili połowę mieszkańców Kolbuszowej. Niestety, nie zachowały się żadne przekazy
z tamtych czasów ani echa dyskusji, które by wyjaśniały genezę herbu. Pojednania tego nie poprzedziły
chyba pogromy czy jakieś waśnie. O takich dramatycznych wypadkach pamięta się przez wieki. A może
ten niezwykły herb upamiętniał zwykłą zgodę i współpracę obu grup zamieszkujących Kolbuszową?46.

S. Górzyński, Nobilitacje w Galicji..., s. 100, 142.
Pismo Przewodniczącego Komisji Heraldycznej z 15 II 2007 r., DAP/0724–23/06/07/AMi, KH–1275/EK, Archiwum Komisji Heraldycznej przy MSWiA.
44
Pismo Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Mieczysława Maziarza z 29 IX 2006 r., L.Dz. 326/06, Archiwum Komisji Heraldycznej przy MSWiA.
45
Por.: H. Seroka, Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2002, s. 182.
46
L. Chmielewski, Tajemnice herbów polskich, Poznań [2005], s. 109.
42
43
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ks. Paweł Dudziński

HERB KOLBUSZOWEJ
Pieczęcie, projekty herbów

Starsze godło z pierwszej pieczęci (z 1868 r.)
wg odcisku na dokumencie z 1897 r.

Herb Kolbuszowej
wg odcisku z pieczęci na dokumencie z 1920 r.

ks. Paweł Dudziński

Herb miasta Kolbuszowej

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

Herb miasta Kolbuszowej...

HERB KOLBUSZOWEJ
Pieczęcie, projekty herbów

Herb przyjęty uchwałą Rady Gminy
z 14 II 1990 r.

Barwy herbu Kolbuszowej
wg ustaleń dr J. Piotrowskiego

Herb przyjęty uchwałą Rady Mista i Gminy
z 14 II 2000 r.
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ks. Paweł Dudziński

HERB KOLBUSZOWEJ
Przykłady wykorzystania krzyża maltańskiego
w heraldyce municypalnej

Contone (Canton Ticino)

La Chaux (Canton Vaud)

Bad Dürrheim (okręg Schwarzwald–Baar)

Bubikon (Canton Zürich)
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HERB KOLBUSZOWEJ
Przykłady wykorzystania krzyża maltańskiego
w heraldyce municypalnej

Powiat Sulęciński (woj. lubuskie)

Banie (woj. zachodniopomorskie)

Mirosławiec (woj. zachodniopomorskie)

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

135

136

ks. Paweł Dudziński

HERB KOLBUSZOWEJ
Przykłady wykorzystania krzyża maltańskiego
w heraldyce municypalnej

Wejherowo (woj. pomorskie)
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HERB KOLBUSZOWEJ
Herby żydowskie z gwiazdą

Herb Majera Kallira (1869 r.)

Herb Marcelego Frydmanna (1889 r.)

Herb Aleksandra Laskiego (1897 r.)

Herb Marka Freyberga (1839 r.)
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ks. Paweł Dudziński

HERB KOLBUSZOWEJ
Herby żydowskie z gwiazdą

Herb Zygmunta Lessera (1871 r.)

Herb Antoniego Fraenkla (1839 r.)
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HERB KOLBUSZOWEJ
Herby z dłońmi w uścisku

Herb Achillesa Johoannot von Ottenbach (1818 r.)

Herb Michała Fijałkiewicza von Zgoda (1878 r.)

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

139

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. IX (XX) ISSN 1230–803X

DYSKUSJE

Witold Garbaczewski
Poznań

W sprawie tzw. „ukoronowanego orła”
na denarze Bolesława Chrobrego

W

poprzednim tomie Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego ukazał się obszerny
artykuł Macieja Dariusza Kossowskiego, w którym poruszony został ponownie temat
interpretacji wyobrażenia ptaka na denarze Bolesława Chrobrego z legendą PRINCES POLONIE1. Autor podejmuje próbę szerszego uzasadnienia wyrażanej w ostatnich latach, szczególnie
przez Tomasza Panfila2, hipotezy, zgodnie z którą mamy tutaj do czynienia z orłem. Zapowiedź
M. D. Kossowskiego kontynuowania badań w oparciu o tak dokonaną identyfikację skłoniła
mnie do napisania kilku słów polemiki, gdyż zarówno zaproponowane rozwiązanie, jak i metoda
jego dowodzenia, budzą moje poważne wątpliwości.
Autor w swoich badaniach uwypukla elementy dotąd przez badaczy marginalizowane (kropki
na korpusie, pozioma kreska w okolicach szyi), uważając je za „kluczowe w analizie i interpretacji przedstawienia” (s. 9). Elementy te — w interpretacji M. D. Kossowskiego — grają decydująca rolę w rozpoznaniu na stemplu omawianego denara ukoronowanego orła. Jednak widać
wyraźnie, że owo przekonanie dosyć mocno ciąży nad tokiem dowodzenia Autora, gdyż próba
wyjaśnienia znaczenia owych elementów przeprowadzona została jedynie w odniesieniu do orła,
podczas gdy ich uwzględnienie w przypadku pawia doprowadzić może — o czym niżej — do
zupełnie innych wniosków. M. D. Kossowski obszernie omawia wygląd wchodzących w obręb
jego zainteresowania ptaków drapieżnych, przeprowadzając drobiazgową analizę ich upierzenia
M. D. Kossowski, Ukoronowany orzeł Chrobrego z denarów emisji roku tysięcznego — ponadczasowe ujęcie plastyczne
wyobrażenia ptaka, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, n.s. t. VIII (XIX), Warszawa 2008, s. 3–26; por.
też: idem, Orzeł ukoronowany na denarze Bolesława Chrobrego z legendą PRINCES POLONIE — analiza motywu,
„Slavia Antiqua”, t. XLVIII: 2007, s. 161–184.
2
T. Panfil, Orzeł na denarze Bolesława Chrobrego — pochodzenie i znaczenie symbolu, „Biuletyn Numizmatyczny”
(dalej cyt.: BN) 1999, nr 4 (316), s. 18–23; idem, Denar PRINCES POLONIE pamiatką Zjazdu Gnieźnieńskiego,
[w:] Pieniądz pamiątkowy i okolicznościowy — wspólnota dziejów — Białoruś–Litwa–Łotwa–Polska–Ukraina, materiały IV Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej Supraśl 7–9 IX 2000, Warszawa 2000, s. 15–29; idem,
Rara avis, czyli jeszcze o zwierzętach na monetach, BN 2001, nr 3 (323), s. 23–28 (polemika z artykułem Stanisława
Suchodolskiego: Czy orzeł polski ma już tysiąc lat? Uwagi o zwierzyńcu numizmatycznym Tomasza Panfila, BN 2001,
nr 1 (321), s. 1–12).
1
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i szczegółów anatomicznych. Jednak, na co niejednokrotnie zwracano już słusznie uwagę3, metoda konsultowania wyobrażeń zwierząt powstałych we wczesnym średniowieczu ze specjalistami–zoologami albo ze współczesnymi atlasami zoologicznymi jest, mówiąc oględnie, dyskusyjna.
Nie bierze ona mianowicie zupełnie pod uwagę specyfiki kształtowania wizerunków w sztuce
tego okresu, która opierała się nie na dążeniu do realizmu, ale na ustalonych już konwencjach
obrazowania, niekoniecznie — szczególnie na niewielkich powierzchniach monetarnych stempli
— zawsze ściśle odpowiadających rzeczywistości.
Przy analizie tego typu wizerunków w sztuce wczesnośredniowiecznej zdecydowany akcent
musi być zatem zawsze położony na tradycję przedstawieniową i symbolikę, a nie na wygląd rzeczywisty konkretnego motywu, co szczególnie wyraźnie widać w przypadku monetarnych przedstawień architektonicznych4. Zgodzić się trzeba z M. D. Kossowskim, że kompozycja na stemplu
denara PRINCES POLONIE została dokładnie przemyślana, jednak nie tyle — jak twierdzi
Autor — pod kątem podobieństwa do natury, ile swojej wymowy symbolicznej, przy jednoczesnej zgodności z ową wspomnianą wcześniej tradycją. Jeśli więc na korpusie ptaka pojawia się
kreska bądź kropki, to należy raczej przypuszczać (jeśli upierać się już będziemy przy ich ważnej
roli w całości kompozycji), że wprowadzone tam one zostały jako elementy komunikujące pewne
treści o charakterze symbolicznym. Spróbujmy przyjrzeć się im bliżej. Poprzez zastosowanie niewielkich linii (pionowej u nasady ogona oraz poziomej w okolicach szyi) wizerunek ptaka podzielony został na trzy strefy: strefę głowy (i szyi, na przedstawieniu, za względów technicznych, nad
wyraz skróconej), strefę korpusu (ze skrzydłami) oraz strefę ogona. Właśnie w przypadku pawia
strefy te charakteryzują się odrębną kolorystyką oraz, w konsekwencji, swoją własną symboliką,
co uwypuklane jest w wielu średniowiecznych pracach na temat zwierząt. Już Pliniusz5 i Fizjolog6
zwracają uwagę na barwność upierzenia pawia, a późniejsze, bazujące jednak na starszej tradycji
bestiariusze, temat ten rozwijają. W jednym z dzieł tego typu możemy wyczytać, że pierś pawia
jest szafirowa (co oznacza tęsknotę za szczęśliwością w niebie), na skrzydłach posiada on pióra
zabarwione na czerwono (umiłowanie kontemplacji), barwny ogon natomiast pokrywają „oczy”
(zdolność do przewidywania niebezpieczeństwa, które u kresu zagraża każdemu człowiekowi).
Barwa zielona (obecna na głowie) jest także widoczna na ogonie, ponieważ koniec może też wyznaczać początek. Różnorodność ubarwienia pawia symbolizuje różnorodność cnót7. Znaczenie
symboliki barw w przypadku tego ptaka uwidacznia się tu w całej pełni, a podział korpusu na
strefy zyskuje swoje symboliczne uzasadnienie.
Oparcie identyfikacji jedynie na kreskach i kropkach umieszczonych w obrębie korpusu nie
jest z całą pewnością wystarczające, gdyż takie niewłaściwe rozłożenie akcentów, gdzie przy określaniu gatunku obecnego na stemplu przedstawiciela awifauny elementom drugorzędnym nadane zostało takie samo (a nawet większe) znaczenie jak elementom podstawowym, może wypaczyć
i samą analizę, i osiągnięte za jej pomocą wnioski. Zajmijmy się zatem bliżej głównymi — bez
wątpienia — atrybutami ptaka na naszej monecie.
S. Suchodolski, 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, Warszawa 2002, s. 156.
4
Por. W. Garbaczewski, Symbolika motywów architektonicznych na brakteatach polskich, BN 2001, nr 3 (323),
s. 1–22.
5
Pliniusz, Naturalis Historia, Ks. 10, XXII, 43–44 <http://bestlatin.net/zoo/pavo.htm>.
6
Fizjolog, tłum. i oprac. K. Jażdżewska, Warszawa 2003, s. 72.
7
Bestiarium z Aberdeen, f. 59v — f. 61r, <http://www.abdn.ac.uk/bestiary/translat/59v.hti>; por. też: S. Kobielus, Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002,
s. 251–252.
3
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Opisując ogon M. D. Kossowski zauważa, że „oczy” powinny być rozłożone na całej jego
powierzchni, a nie tylko na końcach piór. „Przesądza to jednoznacznie — konkluduje — za
wyeliminowaniem pawia, jako ptaka znajdującego się na denarze Chrobrego” (s. 19). Kropki na
zakończeniu sterówek ogona „mają — w myśl koncepcji Autora hipotezy — obrazować kontrastową pręgę zakończenia ogona orła, szczególnie dobrze widoczną podczas lotu” (s. 13). Problem
jednak w tym, że na omawianym wyobrażeniu ptak nie leci, ale bez wątpienia stoi. Należy więc
na początek odpowiedzieć sobie na pytanie: który ptak rozkłada ogon (bardzo szeroko!) stojąc
ze złożonymi skrzydłami — orzeł czy paw? Znacznie późniejsze orły z denarów „kombatanckich” Władysława Wygnańca (Str.43)8 faktycznie mają w większości przypadków zaznaczone dodatkowo rylcem upierzenie szyi (niekiedy znacznie wyciągniętej, bo ptak przedstawiony został
w momencie ataku), ewentualnie krawędź rozpostartego skrzydła (czasem całe skrzydło), jak
również korpus, ale — o ile zdołałem to stwierdzić — nigdy ogon w sposób, jaki Autor sugeruje
dla przedstawienia ptaka na denarze Chrobrego. Próby poszukiwania analogii wśród denarów
Wygnańca omawianego typu — a jest to dość bogaty materiał do badań, gdyż na nich właśnie
orzeł (bez wątpienia), i to na dużą skalę, pojawia się w numizmatyce polskiej po raz pierwszy —
świadczą raczej na niekorzyść tezy M. D. Kossowskiego, bo pomimo przedstawiania tego ptaka
(tak zresztą jak i zająca) w różnych stylizacjach, nigdzie nie znalazłem takiego wizerunku, gdzie
pióra jego rozpostartego ogona byłyby zakończone kropkami. Natomiast na przywoływanym
w dalszej części tekstu denarze przypisywanym Bolesławowi Kędzierzawemu (Str.53) kropki na
zakończeniu ogona rzeczywiście wyjątkowo są widoczne. Autor jednak nie dodaje, że poza tym
obu wizerunków zupełnie nic już nie łączy. Na monecie Kędzierzawego widoczne są wszystkie charakterystyczne cechy orła: rozłożone skrzydła, zakrzywiony dziób, właściwy kąt rozwarcia
ogona, a nawet odwrócenie głowy w tył. Żadna z tych cech nie występuje na denarze Chrobrego.
W takiej sytuacji trudno podpierać się owym (późniejszym o ponad sto lat) wyobrażeniem, gdyż
idąc tym torem argumentacji, jesteśmy chyba w stanie udowodnić wszystko.
Poszukajmy zatem innych analogii. Porównywanie naszego wizerunku z przykładami bardziej
monumentalnych rodzajów wytwórczości artystycznej epoki antyku, jak mozaiki czy kamienne
płyty — na czym M. D. Kossowski, jeśli chodzi o analizę pawia, w znacznej mierze się opiera —
nie wydaje się w tym przypadku zabiegiem właściwym. Jeśli natomiast chcemy pozostać w komparatystycznej orbicie sztuki antycznej, powinniśmy raczej przeprowadzić analizę przedstawień pawi
na rzymskich monetach (co ważne, spotykanych również w znaleziskach na ziemiach polskich),
gdzie ptak ten pojawia się stosunkowo często, głównie w scenach apoteozy cesarskich małżonek
(Faustyna Starsza i Młodsza, Julia Domna, Paulina, Mariniana i in.). Wizerunki pawia na tych
monetach — przede wszystkim stojącego en face, ale także w funkcji psychopomposa, w locie z
ubóstwioną cesarzową (czy raczej personifikacją jej duszy) na grzbiecie — odznaczają się różnym
stopniem opracowania artystycznego. Dla przykładu: na komemoratywnych emisjach Mariniany, zmarłej w 253 r. żony cesarza Waleriana I (253–260), pojawiają się, co prawda, pawie przedstawione werystycznie, z drobiazgowo opracowanymi „oczami” rozmieszczonymi na rozłożonym
ogonie, ale także cały szereg wizerunków oddanych bardziej schematycznie (spotykanych — co
ciekawe — również na monetach złotych), gdzie owych „oczu” nie widać, a ogon składa się jedynie z grupy kresek zamkniętych półkolistą linią9. Nie szczegół zatem, ale schemat liczył się w tego
typu przedstawieniach. Działanie takie w przypadku wizerunków niewielkich (a więc głównie
Skrót „Str.” odnosi się do pozycji: K. Stronczyński, Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów, cz. II:
Monety pierwszych czterech wieków w porządek chronologiczny ułożone i opisane, Warszawa 2005 (reedycja).
9
Ilustracje na: <www.wildwinds.com>.
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monetarnych) nie powinno dziwić. Tak więc argument opierający się na stwierdzeniu o obligatoryjnym uwidacznianiu „oczu” na całej powierzchni rozłożonego ogona w sztuce rzymskiej
upada, kiedy uwzględnimy również imperialne monety. Tym bardziej nie ma on zastosowania
w analizie motywu na monecie wczesnośredniowiecznej. Zresztą nawet gdyby na pierwowzorach
rzymskich motyw rozrzuconych na ogonie „oczu” pojawiał się rzeczywiście w każdym przypadku,
nie musiałoby to oczywiście oznaczać, że artysta (bądź rzemieślnik) na początku XI stulecia, próbujący wrysować w niewielkie pole sylwetkę ptaka, powinien zachować wszystkie cechy owego
pierwowzoru. Wystarczy porównać obecne na monetach rzymskich i wczesnośredniowiecznych
(nie tylko polskich) wizerunki głów czy przedstawienia architektoniczne i zoomorficzne, aby zdać
sobie sprawę, z jakimi właściwymi epoce przekształceniami i z jaką niewspółmiernością poziomu artystycznego wykonawców mamy w obu przypadkach do czynienia. Nie należy przy tym
zapominać, że do głosu dojść tu również mogła zasada pars pro toto, tak powszechnie w średniowiecznej sztuce stosowana. Reasumując: nie widzę przeciwwskazań, aby ogon widoczny na denarze Bolesława Chrobrego powiązać z pawiem. Wręcz przeciwnie — wydaje mi się to jedynym
uprawnionym wnioskiem, jaki wyciągnąć można z powyższych rozważań10.
Wizerunkami średniowiecznymi — a monetarnymi w szczególności — rządziły pewne zasady
kompozycyjne. Dlatego też rozpostarty ogon nie został przedstawiony tutaj — tak jak np. na
wspomnianych wyżej monetach rzymskich — z tyłu ptaka (ewentualnie jako kreska bądź jedno
pióro w przypadku ujęcia profilowego), ale niejako rzucony na płaszczyznę główną przedstawienia w całej swojej okazałości. Podobnie jedna z nóg — teoretycznie, w przypadku przedstawienia
profilowego, niewidoczna — przesunięta została na plan pierwszy obrazu, zgodnie z powszechnie stosowaną wówczas (ale także w okresie antyku) zasadą „co z tyłu to z boku”. A zatem paw,
wbrew twierdzeniu M. D. Kossowskiego, przedstawiony tutaj został z profilu, przy czym jest to
profil specyficzny, oparty na wczesnośredniowiecznych regułach obrazowania. Ta prosta konstatacja lepiej chyba tłumaczy kompozycję wizerunku na monecie, niż niezbyt przystająca do
ówczesnych realiów teza o zastosowaniu „czterech różnych konfiguracji obrazu przestrzennego
w jednym ujęciu sumarycznym” (s. 13), potrzebna Autorowi chyba głównie po to, aby uzasadnić
„orlą” interpretację cętkowania korpusu, które w przypadku tego ptaka pojawia się na spodzie
tułowia, a więc w profilu teoretycznie powinno być niewidoczne. Przeczy również tezie Macieja
D. Kossowskiego o perspektywicznym przedstawieniu „korony”. Jak zatem zinterpretować ową
„nadprogramową” kreseczkę na głowie ptaka?
Zwrócić tu trzeba w pierwszej kolejności uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze — owa kreska
(bardzo mała w porównaniu z pozostałymi trzema), wychodzi nie mniej więcej pionowo (lekko
tylko odchylona) zza głowy ptaka (jak należałoby się w myśl tezy Autora spodziewać), ale niemal
poziomo ze sterczynki środowej. Już ten fakt powinien powodować ostrożność w wyciąganiu
wniosków. Po drugie — wszystkie denary z ptakiem Bolesława Chrobrego, które M. D. Kossowski uwzględnia w swoich badaniach, zarówno te z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie
Chciałbym tu zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, który, o ile wiem, nie był dotąd wykorzystany w dyskusji.
Chodzi o stosunkowo długie nogi, jakich można się dopatrzyć na przedstawieniu ptaka z denara Chrobrego. Wiadomo, że nogi grają bardzo dużą rolę w symbolice pawia i — nieco wydłużone — są jedną z jego charakterystycznych
cech rozpoznawczych (co widoczne jest m.in. na monetach rzymskich). Porównując nasze wyobrażenie z ptakami
z denarów czeskich (F. Cach, Nejstarší české mince, t. I, Praha 1970 (dalej cyt.: Cach) nr 93, 96, 98, 158, 160, 161,
313) — bo jest to, ze względu na wielkość i charakter wizerunków, najbardziej uprawnione porównanie — zauważamy, że korpus ptaka na denarze PRINCES POLONIE został nieco skrócony na rzecz wydłużenia nóg. Trudno,
wobec filigranowości przedstawienia, wysnuwać na tej podstawie dalej idące wnioski, zasygnalizowanie tej kwestii
wydaje się jednak uprawnione.
10
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(Autor zna je z autopsji i na nich głównie się opiera), jak również denar z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie (zreprodukowany w katalogu „Orzeł Biały”)11 wybite zostały tym samym
stemplem12. Wynika z tego, że zaistnienie niewielkiej kreski niekoniecznie musiało być działaniem świadomym, ale że raczej mamy tutaj do czynienia z jakąś wadą technologiczną w procesie produkcji monety (np. ukruszeniem stempla). I tak też ową kreskę należy, moim zdaniem,
interpretować zwłaszcza, że na odbitym wizerunku widoczne są także inne ślady zużycia stempla
(pęknięcia). Mamy więc tutaj do czynienia z konsekwencją specyfiki produkcji monet, szczególnie w tak wczesnym okresie polskiego mennictwa, a nie z zamierzonym składnikiem programu
ikonograficznego stempla.
Trudno mi obecnie wyjaśnić, dlaczego kreska środkowa przerywa obrys głowy ptaka. Być
może od niej właśnie rytownik zaczynał rytowanie i stanowiła ona niejako wyznacznik środka
kompozycji, od którego prowadzone były linie w prawo i lewo. Być może istnieje jakieś inne
rozwiązanie, raczej natury technicznej niż koncepcyjnej (pamiętajmy, że wszystkie analizowane
w artykule przedstawienia wykonane zostały jednym stemplem, a zatem nie ma tu zastosowania
argument o powtarzalności takiego ujęcia). W każdym razie nie można tego tłumaczyć próbami
perspektywicznego odtworzenia korony, z którą to perspektywą — jak wyraźnie widać w pozostałych częściach wizerunku — rytownik radził sobie w sposób całkowicie wczesnośredniowieczny.
Argumentacja w kwestii braku „oczu” na zakończeniach piór na głowie ptaka — co
u M. D. Kossowskiego staje się ważnym argumentem świadczącym przeciwko identyfikacji z pawiem — również nie do końca przekonuje. Wizerunek na monecie wykonany był — powtórzmy raz jeszcze — dużo prymitywniejszymi środkami, bazował na schemacie, bez wdawania się
w szczegół: jeśli ogon — to tylko tworzące go pojedyncze, długie, charakterystyczne pióra, jeśli
„antenki” — to tylko pionowe kreski w liczbie trzech bez żadnych zwieńczeń, których nota bene
nie widać również na omówionych powyżej monetach rzymskich z wizerunkami (bez wątpienia)
pawi13.
Podobnie masywny dziób ptaka, mający świadczyć na korzyść orła (s. 15), jest wynikiem specyfiki kształtowania obrazu monetarnego, a mianowicie zastosowania jednego rylca o określonej
grubości oraz schematyzacji wynikającej z filigranowości rysunku, a nie intencji uwypuklenia
tego elementu ptasiej fizjonomii. Zwróćmy uwagę, że nie jest on tutaj — jak to powinno wyglądać w przypadku ptaka drapieżnego — zakrzywiony, co rytownik chyba bez problemu mógłby
zaznaczyć, jednoznacznie identyfikując w ten sposób swoje dzieło14.
Kontynuując wątek korony można też zauważyć, że wszystkie (z jednym wyjątkiem) przykłady przytoczone przez M. D. Kossowskiego, do jakich udało mi się dotrzeć, przedstawiają ją
w typowym ujęciu, z widocznymi trzema fleuronami, nie są więc raczej przydatne jako analogie
Orzeł Biały — 700 lat herbu Państwa Polskiego, Warszawa 1995, s. 77, il. 1 (Katalog nr I 1).
Za informacje dotyczące denarów PRINCES POLONIE ze zbioru Muzeum Narodowego w Krakowie dziękuję
p. Mateuszowi Woźniakowi z Gabinetu Numizmatycznego MNK.
13
Zwieńczenia „antenek” widoczne są natomiast na co najmniej trzech denarach czeskich: na emisji przypisywanej
przez Stanisława Suchodolskiego (za Eduardem Fialą) ze znakiem zapytania Bolesławowi II (por. S. Suchodolski, Ikonografia monet Sobiesława Sławnikowica, „Wiadomości Numizmatyczne” (dalej cyt.: WN), R. L: 2006, z. 2, s. 134,
il. 13), na denarze Bolesława II (Cach 94 — na rysunku słabo widoczne) oraz na denarze Brzetysława I (Cach 313).
Zauważyć jednak trzeba, że w dwóch ostatnich przypadkach pominięto charakterystyczne ogony pawi, tak jakby wobec braku miejsca na stemplu zdecydowano się na wyeksponowanie tylko jednej cechy, identyfikującej bez wątpienia
gatunek wyobrażonego ptaka. W przypadku polskim ową wychodzącą na pierwszy plan cechą jest właśnie ogon,
chociaż zadbano, aby pozostałe cechy również zostały tutaj ukazane.
14
Jak starał się to zrobić w przypadku denarów Sobiesława Sławnikowica (por. Cach 159, 160, gdzie bez wątpienia
przedstawiono orły) — por. fotografie w: Stanisław Suchodolski, Ikonografia monet, s. 144 (il. 1), 145 (il. 9).
11
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do wyobrażenia na denarze Chrobrego. Ten wyjątek to przedstawienie tronującego Henryka II
w jego sakramentarzu, wykonanym w Ratyzbonie w latach 1002–1014, gdzie zresztą czwarty, tylny fleuron pojawia się nie z boku, ale na osi głowy, zlewając się z fleuronem przednim15. I właśnie
w takich rozbudowanych, tworzonych przez najlepszych artystów, reprezentacyjnych przedstawieniach zabawy z perspektywą — wyjątkowo — mogły mieć miejsce. Trudno wobec tego mówić tu o analogii do obiektu nieporównanie niższej klasy artystycznej, jakim jest denar Bolesława
Chrobrego. Wystarczy zresztą spojrzeć, jak oddawano koronę na wczesnośredniowiecznych monetach czeskich16, węgierskich17, niemieckich18, duńskich19, angielskich20 czy nawet późniejszych
polskich21, aby dojść do nieodpartego wniosku o anachroniczności tezy Autora. M. D. Kossowski, przytaczając przykłady użycia koron otwartych w ikonografii wczesnego średniowiecza, nie
dostrzega jednak faktu, że kwiatony owych koron, aby stworzyć nakrycie głowy, muszą posiadać
łączącą je obręcz22. Dlaczego zatem na denarze Chrobrego rytownik „wbił” sterczynki w głowę
zwierzęcia? Dlaczego wychodzą one bezpośrednio z wysklepionego półkoliście zarysu głowy? Możemy to, wykazując się dużą dozą tolerancji, tłumaczyć schematyzmem wykonania stempla, jednak — wobec wymowy przywołanego do analizy materiału ikonograficznego — uważam takie
tłumaczenie za pozbawione podstaw.
Jeśli u orła pojawia się rozpostarty ogon, wówczas niezbędnym elementem dopełniającym
takie ujęcie są rozpostarte skrzydła. I to właśnie te ostatnie stanowią główną cechę charakterystyczną wizerunków orłów w sztuce średniowiecznej (sokół, wyłączając przedstawienia polowań, pojawia się zawsze ze skrzydłami złożonymi — por. np. XII–wieczne brakteaty hrabstwa
Falkenstein23). Pominięcie jej na omawianym przedstawieniu, z jednoczesnym wyeksponowaniem ogona, prawie tak dużego jak sam ptak, a do tego przedstawionego wbrew obowiązującym
Europas mitte um 1000, Bd 2, Stuttgart 2000, s. 823, il. 531.
F. Cach, Nejstarší české mince, T. II: České a moravské denáry od mincovní reformy Břetislava I. do doby brakteátové,
Praha 1972, poz. 341–344, 354–355, 490
17
L. Huszár, Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute, Budapest–München 1979, poz. 2, 14 i n.
18
H. Dannenberg, Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit, t. 1–4, Berlin 1876–1905.
19
P. Hauberg, Atlas over Danmarks mønter ca. 870–1241, 19 tavler, København 1965 (reed. tablic).
20
B. Kluge, Sylloge of coins of the British Isles, 36: State Musem Berlin, coin cabinet: Anglo–Saxon, Anglo–Norman and
Hiberno–Norse Coins, London 1987, szczególnie poz. 1–4 (tab. 1); 167–172 (tab. 6); 594 i n. (tab. 22 i n.).
21
W. Garbaczewski, Ikonografia monet piastowskich (1173–ok.1280), Warszawa–Lublin 2007, s. 35–40.
22
Na denarach czeskich, węgierskich, niemieckich, duńskich i późniejszych polskich nie znalazłem żadnej korony bez obręczy. W tej masie monet istnieje tylko osamotniony wyjątek, a mianowicie niektóre denary Kanuta
(1016–1035) (np. B. Kluge, op. cit, poz. 644, tab.24), gdzie trzy kwiatony wyjątkowo usytuowane są bezpośrednio
na włosach, przy czym niekiedy można odnieść wrażenie, jakby obręcz korony dopasowana została kształtem do
linii włosów. Przy takiej rozmaitości odmian i skali produkcji trzeba to jednak uznać za uproszczenie spowodowane
intensywnością emisji. Sytuacja taka nie zachodzi w przypadku denara Bolesława Chrobrego (stempel pierwotny),
który był monetą manifestacyjną, wybitą zapewne w stosunkowo niewielkiej ilości. Wszystkie korony na głowach
pozostałych władców angielskich w XI w. mają obręcze. Nie wiadomo, na czym opiera się M. D. Kossowski, zauważając trzy pionowe kreski bez obręczy, usytuowane „wprost na poziomie głowy” jeźdźca z denara Str. 54. Trzy
egzemplarze z Muzeum Narodowego w Krakowie, które Autor zna z autopsji, mają — jak sam pisze — szczegóły tej
części wizerunku niewidoczne, natomiast rysunki dostępne w literaturze nie uprawniają do stawiania takich hipotez.
Również Bogumiła Haczewska, omawiając m.in. korony na średniowiecznych monetach polskich (Insygnia koronacyjne na monetach polskich w okresie rozbicia dzielnicowego, [w:] S. K. Kuczyński, S. Suchodolski (red.), Nummus et
historia. Pieniądz Europy średniowiecznej, Warszawa 1985, s. 119–129, szczególnie s. 122–123), insygnium to, jeśli
chodzi o denary Bolesława Kędzierzawego, widzi tylko na denarze z tzw. przedstawieniem cesarza Fryderyka Barbarossy (Str.55).
23
F. Berger, Die mittelalterlichen Brakteaten im Kestner–Museum Hannover, Hannover 1993, poz. 1440–1451. Por.
też orły na brakteatach hrabstwa Arnstein, poz. 1452–1482.
15
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zasadom (zdecydowanie zbyt duży kąt rozwarcia), byłoby działaniem na tyle odbiegającym od
obowiązującej wówczas normy, że przy wysuwaniu takiej hipotezy należałoby przytoczyć choćby
jedną, w miarę zbliżoną chronologicznie, analogię. Tymczasem takich brak, nawet w tak często
przywoływanej przez Autora sztuce starożytnej, gdzie orły, nawet jeśli stoją, również lekko unoszą
skrzydła, a ogon w takim przypadku skierowany mają zdecydowanie ku dołowi.
Dlatego w żadnym wypadku nie można zgodzić się z najbardziej chyba kontrowersyjnym
fragmentem pracy M. D. Kossowskiego, w którym pisze on, że „jakikolwiek układ skrzydeł —
w formie złożonej, bądź rozpostartej pojedynczo lub obustronnie, wprowadziłby chaos w kompozycji, która zostałaby pozbawiona czytelności detali” (s.15). Bezpodstawność takiego stwierdzenia poświadczają chociażby te kompozycje monetarne (i nie tylko), gdzie rozłożone skrzydła
mają właśnie pomóc w identyfikacji ptaka na stemplu z orłem (np. Str.57). Pomocne jest tu także
uwzględnienie przekazów pisanych, zajrzyjmy zatem do kompendium wiedzy o średniowiecznym świecie zwierząt autorstwa Stanisława Kobielusa. Czytając o orle, dowiadujemy się m.in., że
[wytłuszczenia W.G.]: 1) jest „symbolem postępu w dziedzinie ducha w znaczeniu wznoszenia
się ku górze”; 2) jest ptakiem boskim, gdyż „lata wysoko, by ogarnąć wzrokiem przestrzeń bardzo rozległą”; 3) w starożytnej Syrii uchodził za słonecznego posłańca, „który wyzwoloną z ciała
duszę unosi w obszary życia pozagrobowego” (w takiej funkcji występował również w sztuce
rzymskiej); 4) w Starym Testamencie (Ks.Wyj. 19,4) Boga porównano do orła, „który niesie na
skrzydłach naród Izraela wybrany do wyznaczonego celu”; 5) orzeł apokaliptyczny leci przez środek nieba; 6) orły unoszą swoje pisklęta do słońca w teście na szlachetność urodzenia; 7) wznosi
się on wysoko ku słońcu, aby przejść jedną z faz procesu odmładzania24. Nie ulega wątpliwości, że
uwypuklaną tutaj konsekwentnie właściwością orła jest latanie, a rozpostarte skrzydła, jako owej
właściwości najbardziej oczywisty znak, stanowią główny atrybut tego ptaka. Poświadcza to praktycznie cała ikonosfera sztuki starożytnej i średniowiecznej. Jest zatem zupełnie nieprawdopodobne, aby pominięcie skrzydeł na naszym wizerunku miało na celu, jak twierdzi M. D. Kossowski,
jeszcze dokładniejszą charakterystykę ptaka jako orła (!).
Paw natomiast jako lotnik w symbolice średniowiecznej nie odgrywa żadnej roli. Nic więc
dziwnego, że skrzydła — jako element symbolicznie zbędny — zostały tutaj pominięte. Różnego
rodzaju bestiariusze konsekwentnie — z nielicznymi wyjątkami — uwypuklają jego ogon. Nawet stosunkowo późny Brunetto Latini (ok. 1220–1294), który wystawił temu reprezentantowi
awifauny mało pochlebną laurkę, pisze, że posiada on „wspaniały, wielobarwny ogon, którym się
wielce pyszni. Kiedy ujrzy ludzi podziwiających piękno jego ogona, unosi go do góry i rozkłada,
by zyskać ich pochwały (...)”25. W przedstawieniu ptaka na denarze Chrobrego ogon bez wątpienia wychodzi na pierwszy plan, zajmuje niemal połowę wizerunku, a należy pamiętać, że wielkość
w sztuce średniowiecza oznaczała zarazem ważność konkretnego motywu.
Maciej D. Kossowski w sposób mało przekonujący odnosi się również do głównego — i trudnego do podważenia — argumentu Stanisława Suchodolskiego, że korona na głowie orła pojawia
się dopiero w ostatniej ćwierci XIII w. Powołanie się w tym przypadku na feniksa nie wyjaśnia sprawy, gdyż corona radiata wokół głowy tego ptaka wygląda inaczej niż „zwykła” korona
z widocznymi trzema kwiatonami, spotykana chociażby na ówczesnych denarach niemieckich
z przedstawieniem głowy władcy, a jej kształt wiąże się ze specyficzną symboliką feniksa. Mimo
to, jeśli mielibyśmy zastanawiać się głębiej nad taką propozycją, należałoby podać choćby jeden
S. Kobielus, op. cit., s. 232–238.
Brunetto Latini, Skarbiec wiedzy, tłum. i oprac. M. Frankowska–Terlecka, T. Giermak–Zielińska, Warszawa 1992,
s. 182.
24
25
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jedyny przykład wystąpienia orła w tym czasie w koronie promienistej (bądź jakiejkolwiek innej). Autor hipotezy takiego przykładu nie przytacza, bo rzeczywiście trudno znaleźć w ówczesnej ikonografii jakiś tożsamy motyw. Poza tym wypadałoby tutaj jeszcze wyjaśnić sprawę chyba
najtrudniejszą. Dlaczego mianowicie, skoro ukoronowany orzeł pojawia się jako ważny element
manifestacyjny w ówczesnej ideologii piastowskiej władzy, jako niemal królewski znak już ok.
1000 r., w ikonografii średniowiecznej sztuki polskiej istnieje irytująca „dziura”, bo ukoronowaną ptasią (orlą) głowę dostrzec możemy dopiero na śląskich brakteatach szerokich (zapewne z lat
80. XIII w.)26 i kwartnikach27 oraz na brakteatach guziczkowych z końca XIII lub pierwszej dekady XIV w.28, i to pomimo istnienia motywu orła w ujęciu heraldycznym w polskiej ikonografii
monetarnej już blisko stulecie wcześniej29 (w polskiej sfragistyce po raz pierwszy ukoronowany
orzeł pojawia się na pieczęci herbowej Kazimierza II bytomskiego, znanej w jednym egzemplarzu
z 1282 r.)30. Z jaką ciągłością tradycji mamy więc tutaj do czynienia?
Można również polemizować z przekonaniem M. D. Kossowskiego, że „przeciętny użytkownik pieniądza nie miał wówczas powszechnego dostępu do ikonografii wyrażonej przez symbole”.
Pojęcie „przeciętny użytkownik pieniądza” w tym wczesnym okresie wcale nie musiało obejmować niepiśmiennych chłopów czy mieszkających na podgrodziu rzemieślników. Jeśli przyjmiemy,
że denar PRINCES POLONIE był monetą manifestacyjną, wówczas powinniśmy założyć, że
przeznaczony on był dla osób stojących stosunkowo wysoko w ówczesnej hierarchii władzy, którzy — nawet jeśli sami wykazywali większe bądź mniejsze braki w wykształceniu — zawsze mieli
przy sobie osoby (wyższe duchowieństwo), dla których poprawna interpretacja symboli w myśl
ówcześnie obowiązujących zasad nie stanowiła problemu. Tymczasem wizerunek domniemanego orła na denarze Chrobrego jest — biorąc pod uwagę tradycje przedstawiania tego ptaka od
starożytności aż po czasy dojrzałego średniowiecza — co najmniej dziwny. Spróbujmy zebrać
wszystkie anomalie występujące w obrębie tego niewielkiego wyobrażenia. A zatem miałby to
być: 1) jedyny orzeł bez uwidocznionych skrzydeł; 2) jedyny stojący orzeł z rozłożonym ogonem (prawie tak dużym, jak on sam); 3) jedyny orzeł z koroną na głowie; 4) jedyna korona
w ówczesnej ikonosferze monetarnej przedstawiona „perspektywicznie” (z widocznymi czterema
sterczynami). Jest to zdecydowanie za dużo nie popartych analogiami „nowości” jak na wybitnie
„zachowawczą” sztukę epoki wczesnego średniowiecza.

F. Friedensburg, Monety śląskie średniowiecza. Tablice (I–XLVI), Warszawa 1968 (reedycja), poz. 714, 715, 779,
830, 845.
27
F. Friedensburg, op. cit., poz. 246 (Henryk III i synowie, men. Żagań); Por. też: P. Arnold, Die schlesischen Quartenses in der Sammlung des dresdener Münzkabinetts, WN, R. XXXVII: 1993, z. 3–4 (145–146), poz. 15.
28
B. Paszkiewicz, Brakteaty polskie w 1. tercji XIV w., WN, R. XXXVIII: 1994, z. 1–2 (147–148), s. 43–44 (typy
nr 26, 28–30 ze skarbu z Przyłęku).
29
Królewski ptak wyobrażony w sposób heraldyczny pojawia się na monetach polskich po raz pierwszy w ostatniej ćwierci XII w., na nieokreślonym brakteacie piastowskim z legendą AQVILA, który najczęściej przypisywany
jest bezpodstawnie Kazimierzowi Sprawiedliwemu (Str.147). Podobne ujęcia spotykamy: na czterech pozbawionych
legend nieokreślonych brakteatach piastowskich z przełomu XII i XIII w. (Str.XXII.74, 152 i dwa nie notowane),
na brakteacie (wielkopolskim?) z napisem hebrajskim przypisywanym Mieszkowi III (lub nieco późniejszym), na
brakteacie z tzw. skarbu krakowskiego, zapewne małopolskim, z 1 poł. XIII stulecia i wreszcie na dwóch brakteatach
przypisywanych Władysławowi I Opolskiemu (1246–1281/2), w tym jednym bardzo ciekawym ikonograficznie,
gdzie głowa władcy wpisana została niejako w górną połowę orła heraldycznego, co wiąże się zapewne ściśle z symboliką wielkoksiążęcą. O symbolice tych wyobrażeń i dotyczącej ich literaturze por. W. Garbaczewski, Ikonografia
monet, s. 183–190 (tam również fotografie wszystkich monet). W żadnym wymienionym wyżej przedstawieniu na
głowie orła nie ma korony.
30
Orzeł Biały, s. 226, poz. I 18.
26
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Wobec powyższych uwag zdaje się nie ulegać wątpliwości, że na stemplu denara Bolesława
Chrobrego wyobrażono pawia31. Wysiłek badawczy, moim zdaniem, powinien zatem iść obecnie
nie tyle w kierunku dyskusji nad identyfikacją gatunkową ptaka, ile wyjaśnienia celu zastosowania tutaj tak oryginalnego motywu, co jest chyba zadaniem ciekawszym i stwarzającym dużo
większe wyzwania, szczególnie w kontekście — jak zauważa Maciej Dariusz Kossowski — Zjazdu
Gnieźnieńskiego, z którym rzeczony denar, jak również sądzę, bez wątpienia się łączy32.

Nie będę starał się wyjaśniać w tym miejscu jego symboliki, gdyż nie o to chodzi w niniejszej pracy, a poza tym
na obecnym etapie badań za prawdopodobną uważam hipotezę zaproponowaną przez Stanisława Suchodolskiego
(Orzeł czy paw?, s. 167). Stwierdzenie M. D. Kossowskiego (s. 21) o negatywnych treściach wiązanych z pawiem
w tym czasie to tylko pół prawdy, gdyż wystarczy przeczytać odpowiedni fragment w książce Stanisława Kobielusa
(op. cit., s. 250–253), na którą zresztą Autor sam się powołuje, aby przekonać się, że symbolika tego ptaka — jak
zresztą niemal każdego reprezentanta świata fauny w tym czasie — była ambiwalentna i równie dobrze mógł on być
nośnikiem pozytywnych cech.
32
W sprawie polemiki z tezami M. D. Kossowskiego por. także: S. Suchodolski, A jednak paw! Uwagi o rzekomych
rewelacjach numizmatycznych M. D. Kossowskiego, Slavia Antiqua, t. L: 2009, s. 365–373.
31

Wypowiedź polemiczna M. D. Kossowskiego pt. „Jaki znowu paw? Niestabilna hipoteza wciąż powraca — rzecz o denarze Bolesława Chrobrego” na temat poruszony przez
p. Witolda Garbaczewskiego ukaże się także w piśmie „Slavia Antiqua” t. LI (2010),
w odpowiedzi na artykuł polemiczny prof. Stanisława Suchodolskiego
(na podstawie informacji nadesłanej przez p. M. D. Kossowskiego).
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Jerzy H o r w a t, Piastowie górnośląscy, Bytom 2007
(„Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Historia”, z. 8), ss. 186, [1] k. tabl. złoż. (2 tablice genealogiczne), il. czarno–białe
Od czasu gdy ponad trzydzieści lat temu ukazała się monumentalna praca nieżyjącego już K. Jasińskiego, przedstawiająca genealogię wszystkich
potomków Władysława Wygnańca1, jedynie dwie
większe publikacje podjęły się zestawienia informacji o znaczniejszej liczbie Piastów śląskich2. Jednak obie te prace, zrobiły to w formie popularnej,
koncentrując się na życiorysach członków dynastii,
w dodatku pierwsza z nich pozbawiona była aparatu naukowego, a druga tylko zestawiała i powtarzała dotychczasowe ustalenia. Z tym większym zaciekawieniem należy spojrzeć na opracowanie Jerzego
Horwata, poświęcone Piastom górnośląskim, reklamowane jako wybitne dzieło, które ma zastąpić przestarzałą pracę K. Jasińskiego3. Sam Autor
K. Jasiński, Rodowód Piastów Śląskich, t. I–III, Wrocław 1973–1977; wyd. 2, Kraków 2007. Dalej będziemy cytować to drugie wydanie jako RPŚ.
2
Książęta i księżne Górnego Śląska, pod red. A. Barciaka, Katowice 1995; Piastowie Leksykon biograficzny, pod
red. S. Sczura i K. Ożoga, Kraków 1999.
3
„Najnowsza, krytyczna, uzupełniona i poprawiona
edycja biogramów wszystkich książąt i księżnych piastowskich, jacy kiedykolwiek rządzili księstwami górnośląskimi. Jest to najnowsze, kompletne, poprawione
i uzupełnione opracowanie genealogii Piastów i Piastówien górnośląskich, uzupełnione o Piastów innych
linii śląskich, którzy władali księstwami górnośląskimi.
W stosunku do przestarzałego już opracowania K. Jasińskiego pt. Rodowód Piastów śląskich (niedawno wznowionego), obecne wydanie zawiera poprawioną pełną,
krytyczną analizę wyników wszystkich badań genealo1

potrzebę powstania recenzowanego opracowania
uzasadnia znacznie skromniej, bo koniecznością
zebrania i opublikowania wyników dociekań badaczy, jak również uwzględnieniem dokumentów
dotyczących Piastów śląskich, które ukazały się
już po opublikowaniu dzieła K. Jasińskiego czyli
były temu badaczowi nieznane. Dodaje również (s.
12), że uzupełnienia te dotyczą tylko wybranych
przedstawicieli dynastii bowiem „do wielu biogramów sporządzonych przez K. Jasińskiego nie da się
wnieść niczego nowego”.
Lektura samej pracy rozczarowuje proporcjonalnie do szumnych zapowiedzi i autoreklamy
jej poświęconych. Bowiem mimo niewątpliwie
dużego nakładu pracy Autora, omawiane przez
nas opracowanie wyróżnia się przede wszystkim
dyskusyjnymi, a najczęściej po prostu błędnymi
wnioskami, kuriozalną konstrukcją oraz istotnymi
brakami warsztatowymi. Niestety można nawet
zaryzykować twierdzenie, że nie było dotąd pracy
naukowej, zawierającej tyle błędów. Należy więc
wyrazić żal, że placówka o tak wysokiej randze, tak
zasłużona, jaką bez wątpienia jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu wydała tak nietrafione dzieło.
Zdecydowaliśmy się na omówienie całości pracy
w sposób szczegółowy, chociaż jesteśmy świadogicznych od 30 lat wraz z najnowszymi wynikami badań autora, co potwierdza ogrom przypisów i niezwykle obfita bibliografia zamieszczona na końcu książki”;
<http://www.allegro.pl/item622165782_piastowie_
gornoslascy_horwat_ genealogia_rodowod.html>.
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mi, że spowoduje to drastyczny wzrost objętości
recenzji oraz wpłynie na jej konstrukcję, inną niż
w większości takich prac. Uważamy jednak, za
konieczne doprowadzenie do tego, aby do obiegu
naukowego nie przedostały się liczne, niewątpliwie
błędne ustalenia4.
Recenzowana praca podzielona została na pięć
rozdziałów i zaopatrzona w załączniki nazwane przez
autora apendyksami. Rozpoczyna ją spis treści po
którym zamieszczono wykaz skrótów i Uwagi wstępne, które stanowią chaotyczną mieszaninę przeglądu
literatury, genealogii Piastów śląskich i rozważań dotyczących wieku sprawnego oraz terminu „Domicellus” i w gruncie rzeczy niczego nie wyjaśniają bo nie
wychodzą poza ustalenia K. Jasińskiego. Rozdział
pierwszy obejmuje cztery pierwsze pokolenia Piastów śląskich począwszy od Mieszka I, ks. opolskiego5, co w RPŚ odpowiada 15 biogramom,
według Autora aż 9 (czyli 60%) z nich można
uzupełnić. Rozdział drugi omawia Piastów cieszyńskich i oświęcimskich w RPŚ składają się na
tę gałąź Piastów 44 biogramy. Autor zamieszcza 19
postaci czyli około 40%. Rozdział trzeci — Piastowie bytomscy w RPŚ to 16 biogramów, osób
wywodzących się od zmarłego w 1312 r. Kazimierza. Wedle Autora aż 10 z nich (nieco ponad
60%) można uzupełnić. Rozdział czwarty opisuje
Piastów: opolskich w RPŚ 38 postaci tu 13 postaci,
niemodlińskich w RPŚ to 9 postaci tu 2 postaci
i strzeleckich odpowiednio 2 postaci, tu 1 postać,
czyli razem prawie 33%. Rozdział piąty opisuje
Piastów raciborskich. W Apendyksie znaleźli się
Piastowie: wrocławscy (Henryk V Brzuchaty,
Bolko I ks. świdnicki, Bernard Zwinny, NN),
ziębiccy (Anna), głogowscy (Konrad Garbaty,
Recenzowane opracowanie to drugie wydanie pracy,
która doczekała się już krótkiej charakterystyki autorstwa T. Jurka (Piastowie śląscy i ich rodowód, [w:] RPŚ,
s. 18, przyp. 34): „Trudno też ustosunkować się do
książki J. Horwata, Książęta górnośląscy z dynastii Piastów. Uwagi i uzupełnienia genealogiczne, Ruda Śląska
2005, w której sugestie poprawek giną w mnóstwie wiadomości powtarzanych wiernie za K. Jasińskim, a proponowane korekty opierają się na kruchej i niepewnej
argumentacji.”. I chociaż mowa tu o pierwszym wydaniu recenzowanej książki to jednak trudno oprzeć się
wrażeniu, że opis ten pasuje doskonale i do drugiego
wydania.
5
W recenzji odnosimy się do nazw osobowych (przede
wszystkim imion) używanych przez Autora, chociaż nie zawsze są one zgodne z formami przyjętymi w literaturze.
4
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Henryk (III), Przemek, Jan I ks. żagański) i oleśniccy (Konrad V Kacki). Podsumowując, w recenzowanym opracowaniu znalazło się aż 78 biogramów.
Jednak trudno zgadnąć co powodowało Autorem gdy umieszczał w swym opracowaniu biogramy: Katarzyny (s. 58–59), Eufemii (s. 86–87),
Agnieszki, Elżbiety i Anny (s. 110), Bolesława V
(s. 124), Machny (Małgorzaty)6 (s. 130), nie zawierają one bowiem żadnych uzupełnień w stosunku do informacji zawartych w RPŚ, wobec czego
ich zamieszczenie jest całkowicie nieuzasadnione
i niepotrzebne. Za to w książce brak jest na przykład biogramu Agnieszki zatorskiej, o której ostatnio pisali A. Sikorski7 i K. R. Prokop8, a przede
wszystkim Małgorzaty cieszyńskiej (R. T. Prinke
i A. Sikorski9), o której istnieniu polska literatura
genealogiczna dotąd w ogóle nie wiedziała. Rozpisuje się natomiast Autor (s. 94–95) o sprawie spadku po książętach bytomskich, co w żaden sposób
nie ma związku z tematem pracy.
Nie anonsując tego, Autor poświęcił dwa biogramy jednej postaci. Chodzi o ks. strzeleckiego
przez K. Jasińskiego i innych konsekwentnie nazywanego Albertem. Trudno więc odgadnąć powody, dla których u Autora (s. 109) stał się on
Albrechtem — Olbrachtem a nawet (s. 139)
Wojciechem! Czyżby Autor chciał oswoić czytelnika z imieniem Olbracht, niewłaściwie przypisanym temu Piastowi (s. 109) i przygotować grunt
do nazwania go (s. 139) imieniem Wojciech? To
jedyny dostrzegalny powód dla którego Autorowi
był potrzebny biogram ze s. 109. Działanie takie
należy ocenić jako poważne nadużycie10!
6
Tu jedyna różnica polega na tym, że K. Jasiński uznaje Machnę za „najprawdopodobniej” najstarsze dziecko
Mikołaja I, a Autor z nieznanych powodów ma pewność, że tak było.
7
A. Sikorski, Uwagi do genealogii książąt zatorskich
„Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, n.s.
t. III (XIV), Warszawa 1997, s. 31–40.
8
K. R. Prokop, Księstwo oświęcimskie i zatorskie wobec
Korony Polskiej w latach 1438–1513. Dzieje polityczne,
Kraków 2002.
9
R. T. Prinke, A. Sikorski, Małgorzata z Felbrigg. Piastówna na dworze Ryszarda II króla Anglii, „Roczniki
Historyczne”, t. LXVII, Poznań 2001, s. 107–130.
10
Przedstawiony domysł potwierdza dziwaczny zabieg
Autora (s. 109), cytującego pewien dokument, gdzie
w nawiasie „objaśnia” jak ów zapis należy rozumieć: „Albert (Olbracht)”.
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Równie trudno wskazać przyczyny dla których Autor zamieścił w recenzowanej pracy odrębne biogramy dla nieznanej z imienia córki
Władysława ks. opolskiego (s. 45–46) oraz dla
Konstancji uznawanej za córkę ks. Przemysława
raciborskiego (s. 144). Te same ustalenia zostały
bowiem powtórzone w każdym z tych biogramów,
jako, że obie te postacie, bywają przez literaturę ze
sobą łączone (J. Tęgowski i J. Sperka). K. Jasiński
traktuje ten problem dość ostrożnie, jedynie jako:
„ponętny domysł”. Podając i dyskutując szereg za
i przeciw, Autor odrzuca tę identyfikację, więc po
cóż te dwa biogramy!?11
W recenzowanej pracy mamy nagminnie do
czynienia z denerwującą manierą Autora, polegającą na opisywaniu szczegółów życia osób, których
dany biogram bezpośrednio nie dotyczy. Wydaje
się że dużo lepszy efekt osiągnął by Autor odpowiednio dzieląc swe rozmyślania między dwa właściwe biogramy i w każdym z nich powoływał się
już tylko na swe końcowe ustalenia z drugiego.
Zarzut ten dotyczy np. biogramów: Przemysława
Młodszego (s. 59–62) i Jana III (s. 56–57), a także Kazimierza cieszyńskiego (s. 62–63) i Wacława zatorskiego (s. 64).
Kolejny zarzut dotyczy wniosków jakie Autor
wyciąga z faktu używania przez książąt własnych
pieczęci. I tak wobec Bolesława I (s. 70) sugeruje,
że skoro książę posiadał już w 1390 r. własną pieczęć, to musiał być pełnoletni, a zatem miał wówczas 18–20 lat i urodził się „najpewniej w latach
1370–1372”. Przemysław II (s. 75) miałby przyjść
na świat w latach 1418–1420, czego ma dowodzić
posiadana przezeń w 1438 r. własna pieczęć. Władysław (s. 74–75), jak Autor proponuje, urodził
się w 1417 r., ponieważ miał mieć własną pieczęć
już w 1431 r. Dlaczego jednak należała mu się ona
w wieku ok. 14 lat, a jego bratu Przemysławowi —
dopiero w wieku 18–20 lat? Podobnie Autor określa wiek Bernarda ks. niemodlińskiego12 (s. 123),
książę ten miał od 1396 r. używać własnej pieczęci
wobec czego dla Autora staje się oczywiste, że miał
on wówczas 18 lat, co jednak bezzasadne. Autor
nie zauważył też i nie obalił uwagi K. Jasińskiego,
który uważał, że posiadanie własnej pieczęci oznaRPŚ, s. 160–161 (Henryk IV Prawy), s. 524–525
(NN, córka Władysława opolskiego), s. 542 (Konstancja c. Przemysława).
12
RPŚ, s. 576.
11
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czało, że jej właściciel mógł mieć co najmniej ok.
15 lat13.
Autor w biogramie Juty (s. 120) starał się wykazać, że jednym z dowodów na jej opolskie pochodzenie, jest używana przez nią pieczęć przedstawiająca orła z półksiężycem (RPŚ tego pochodzenia
nie zna). Jednak znak ten nie musi objaśniać jej
pochodzenia, mogła ona bowiem używać herbu
męża, z czego Autor najwyraźniej nie zdaje sobie
sprawy. Krytycznie należy ocenić kolejny absurdalny zabieg Autora (s. 132–134) mający dowodzić, że
skoro Bolesław I, ks. niemodliński użył w 1314 r.
pieczęci z napisem w języku polskim (a w latach
1318–1361 w niemieckim) i pieczęć ta wykazuje
podobieństwo do pieczęci jego brata stryjecznego
Bolka ks. toszeckiego (objął władzę ok. 1304 r.), to
wedle Autora jest to argumentem za wydzieleniem
dzielnicy Bolesławowi przed 130514! Założenie to
prowadzi donikąd, nie jest możliwe do udowodnienia i jest bezzasadne.
Wreszcie w biogramie Kazimierza, ks. opolskiego (s. 24–29) starając się udowodnić węgierskie pochodzenie Wioli, żony Kazimierza Autor sugeruje, że
imię to występowało we Francji, a stąd wysnuwa fantastyczny wprost wniosek, że rzekome pokrewieństwo z Kapetyngami przez Arpadów mogło znaleźć
odzwierciedlenie w typowych dla heraldyki francuskiej barwach herbu Piastów opolskich przedstawiającego złotego orła na niebieskim tle! Powołuje
się przy tym na pracę M. Kaganiec, która jednak
nie wiąże tych barw z Wiolą i podaje, że orzeł jako
godło herbowe Piastów górnośląskich pojawił się
dopiero w 1222 r.15
Zajmijmy się teraz kryteriami, wedle których
Autor wyznacza „nowe” daty urodzenia książąt
śląskich. Grubym błędem metodycznym Autora
jest w tych próbach przyjęcie, że pierwsze uchwytne w źródłach wystąpienie oznacza pełnoletność,
a więc wiek 18–20 lat. Stąd próby uściślenia dat
urodzenia Jana III16 (s. 56), Przemysława Młod-

RPŚ, s. 644: „W 1443 r. Bolesław używa już własnej
pieczęci, miałby więc wówczas ok. 15 lat lub więcej.”
14
Ma to jeszcze zdaniem Autora potwierdzać zapiska
o niepewnym datowaniu na lata 1301–1305 r. wspominająca o księstwie niemodlińskim.
15
M. Kaganiec, Heraldyka Piastów śląskich, Katowice
1992, s. 76–78.
16
Skąd Autor czerpie pewność, że wydając dokument
z 14 VII 1389 r. miał on: „nie mniej niż 16 lat, a raczej
13
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szego17 (s. 59–60), Kazimierza18 (s. 63), Wacława, ks. zatorskiego19 (s. 64), Jana IV20 (s. 68),
Kazimierza21 (s. 69), Władysława22 (s. 74–75),

Kazimierza23 (s. 78–79), Jerzego24 (s. 85), Mieszka25 (s. 85–86), Eufemii26 (s. 93), Władysława27
(s. 101–106), Jana Kropidły28 (s. 118), Bolesła-

więcej około 18–20 lat, a więc urodził się około 1370 r.”
— niepodobna zgadnąć; RPŚ, s. 630.
17
W chwili wystawienia dokumentu w 1385 r. zdaniem Autora był pełnoletni, a więc miał 18–20 lat, zatem urodził się w latach 1365–1367, domysł dowolny,
RPŚ, s. 622 podaje lata 1362–1370.
18
RPŚ, s. 634 ustala datę urodzenia Kazimierza na lata
1393–1399 (ok. 1396 r.), zaś Autor na lata 1395–1397,
bo uważa, że Kazimierz objął władzę między 26 VI
a 21 XII 1415 r. więc miał wówczas 18–20 lat. Autor
jednak nie dostrzegł, że RPŚ przekonywająco określa
datę objęcia przezeń władzy na 1414 r.
19
Według RPŚ, s. 646 urodził się w latach 1415–1418,
zaś Autor uważa, że w 1413–1415. Podstawą do tej nowej datacji jest dokument z 1433 r., gdzie Wacław jest
już dorosły. Ponownie widzimy przyjęcie bezzasadnego
założenia, że panujący książę musi mieć 18–20 lat. Co
więcej, Autor nie zauważa, że ta zmiana oznacza także
wcześniejszy ślub jego rodziców, który wiązał się z kolei
z przybliżonymi datami ich urodzin itd.
20
Autor kładzie jego urodziny na lata 1427 — przełom
1429 i 1430, RPŚ, (s. 648–649) na lata 1427–1429,
z tym, że rok 1427 ma być bardziej prawdopodobny.
Ta poprawka jest absurdalna, bo przecież nikt w XV w.
nie sprawdzał dokładnie wieku księcia przed objęciem
przez niego tronu! Książę osiągał pełnoletność w wieku
około 18 lat.
21
„Kazimierz urodził się najprawdopodobniej w latach
osiemdziesiątych (raczej pod koniec) XIII w.” według
RPŚ (s. 595–596) Autor odczytał jako: „książę przyszedł
na świat przypuszczalnie w latach osiemdziesiątych,
a raczej pod koniec XIII w.” Nieporozumienie to, a także nowe datowanie dokumentu wyznaczającego termin
ad quem jego urodzin z 31 I 1290 r. na 31 I 1293–1297
skłoniło Autora do przesunięcia daty urodzin księcia na
1296 r.; Schlesisches Urkundenbuch (dalej: SUB), bearb.
W. Irgang, Bd. VI, Köln–Weimar–Wien 1998, 235.
Wybór tej daty pozostaje jednak zagadką; podejrzewamy, że wynika z faktu, że pierwszy znany dokument Kazimierz wystawił 14 III 1316 r. Skąd jednak pewność
że musiał mieć wówczas, w chwili przejęcia władzy dokładnie 20 lat, zwłaszcza, że jego pierwsze dokumenty
mogły się nie zachować? Domysł to zupełnie dowolny i bezzasadny oraz znowu noszący znamiona błędu
warsztatowego.
22
RPŚ, s. 639–640 wyznacza datę jego urodzenia na ok.
1420 r. Autor proponuje, 1417 r., ponieważ książę miał
mieć własną pieczęć już w 1431 r. Poza tym, zdaniem
Autora dwa dokumenty z 1431 r. wystawione przezeń
mogły mieć pomyloną datę (1435 zamiast, widniejącej

na nich 1431 r.), czego jednak wystarczająco nie uzasadnił. Co więcej, wobec tego dokumentu dotychczas
istniały wątpliwości, a więc jego prawdziwość powinien
Autor udowodnić.
23
Za RPŚ (s. 637) Autor przyjmuje, że w tym okresie definicja pełnoletności uściśliła się na ok. 18 lat.
A z faktu, że Kazimierz składał w Ołomuńcu hołd Maciejowi Korwinowi w 1469 r. wnioskuje słusznie, że ten
pierwszy musiał być wtedy pełnoletni. Dalej implicite
zakłada, że jak tylko osiągnął pełnoletność, to pojechał
złożyć ten hołd, a więc urodził się ok. 1451/1452 r.
Tymczasem hołd składało wtedy wraz z Kazimierzem
kilku innych książąt, a koincydencja uzyskania przez
nich wszystkich akurat wtedy pełnoletności jest raczej
mało prawdopodobna, co argument Autora czyni i tak
bezużytecznym.
24
Według Autora Jerzy urodził się w 1290 r., ponieważ bulla papieska z tegoż roku regulowała kult kilkorga świętych, między innymi św. Jerzego, w kościele św. Małgorzaty, leżącym poza murami Bytomia.
Wprowadzenie kultu św. Jerzego w bytomskim kościele
w 1290 r. i takież imię książęcego syna, urodzonego na
przełomie XIII i XIV w. nie są z pewnością przypadkowe, ale nie można z tego wnioskować o rocznej dacie
urodzin tego ostatniego.
25
Urodził się ok. 1298 r., bowiem według Autora
w 1313 r. (pierwsze źródłowe wystąpienie) miał mieć ok.
18 lat. Jednak nie miał wówczas własnej pieczęci i nie został
nazwany księciem, a tylko dominus (RPŚ, s. 534, przyp.
3), co jego pełnoletność i proponowany przez Autora
wiek stawia pod znakiem zapytania. Zresztą, 1313 —
18 = 1295, a nie — jak tego chce Autor — 1298!
26
Według RPŚ, s. 568 urodziła się w latach 1350–
1352, bo w 1356 r. jej ślub przewidywano dopiero na
29 IX 1364 r. z powodu jej małoletności oraz z faktu,
że była drugą z kolei córką. Autor uważa, że urodziła
się w 1352 r. bo w chwili ślubu (1364 r.) miała mieć
ukończone 12 lat. Po raz kolejny pojawia się w tej pracy
bezsensownie dokładne, dzienne datowanie, a mianowicie Autor przyjmuje, że urodziła się przed 29 IX! Nikt
z pewnością nie czekał ze ślubem do dnia kalendarzowego, w którym panna młoda kończyła 12 lat! Ten wiek,
to wielkość średnia i umowna.
27
Autor próbuje zmienić datę urodzenia Władysława
z lat 1326–1330 na lata 1323–1326, ze względu na
zmienioną przez siebie datę ślubu jego rodziców. Ta korekta jest jednak całkowicie chybiona (zob. niżej).
28
Książę urodził się ok. 1360 r., najprawdopodobniej
między 1360 i 1364 r. (RPŚ, s. 573–574). Autor proponuje, lata 1360–1362, bo Jan miał po śmierci ojca
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wa IV29 (s. 121–122), Bernarda30 (s. 123), Jana31
(21 IX 1382 r.) przejąć władzę w księstwie (zdaniem
Autora świadczy o tym dokument z 10 X 1382 r.)
więc liczył sobie wówczas 18–20 lat, i w związku z tym
musiał się urodzić „przed 10 X 1362–1364 r.”. Po raz
kolejny ten sam błąd metodyczny i lekceważenie argumentacji K. Jasińskiego, który jasno tłumaczy powody
przyjęcia szerszego zakresu dat dla określenia terminu
urodzenia księcia. Zresztą wydaje się, że skoro Jan został
biskupem poznańskim, to był tak samo predysponowany do rządzenia w księstwie opolskim i wiek w tym
przypadku nie musiał grać pierwszorzędnej roli. Równie
niedorzeczne jest łączenie przez Autora dokumentów
z 1357 r. z narodzinami Jana. Autor spostrzegł, że Bolesław III ojciec Jana Kropidły „opuścił szybko Czechy”
z powodu urodzenia syna, co oparł na spostrzeżeniu, że
Bolesław III wystąpił w Pradze 10 a już 14 IV 1357 r.
był w Opolu (po pokonaniu ok. 300 km).
29
RPŚ, s. 575 przyjmuje, że Bolesław urodził się nie
później niż w latach 1363–1367. Autor uważa, że skoro
Bolesław wystawił pierwszy dokument 11 XI 1387 r., to
wtedy właśnie uzyskał pełnoletność, a więc urodził się
w 1368 r. To kolejny błąd metodyczny: Autor nie bierze pod uwagę możliwości, że wcześniejsze dokumenty
Bolesława mogły się nie zachować. Argument, że ojciec,
Bolesław III, wracał z Rzymu w początkach 1369 r.
z powodu urodzenia syna,, jest niczym nieuzasadniony i niewątpliwie przywołany ad hoc, by podbudować
nową, wątłą hipotezę (patrz poprzedni przypis).
30
Według RPŚ, s. 577 książę przyszedł na świat w latach 1374–1378 (przed 8 IV), a z całą pewnością nie
przed 1370 r. Autor przyjmuje między 27 I a 18 IV
1378 r., bo od 1396 r. używał własnej pieczęci (była
już o tym mowa), w latach 1393–1398 nie wystawiał
samodzielnie dokumentów, wreszcie dokument z 27 I
1398 r., jako pana na Strzelcach i Niemodlinie wymienia Bolesława IV. Autor przypuszcza, że wyznaczenie
dzielnicy niemodlińskiej Bernardowi nastąpiło w kwietniu 1398 r., i że mógł on wówczas ukończyć 20 lat,
więc zdaniem Autora książę urodził sie najpóźniej 18 IV
1378 r. czyli w dniu śmierci swej matki. Skąd Autor
czerpie pewność że książe miał dokładnie, co do dnia
20 lat w chwili objęcia władzy? Poza tym Anna zmarła
8 IV 1378 r.!
31
RPŚ, s. 580–581 ustalił, że Jan urodził się w latach
1410–1413, a Autor odczytał to jako 1410–1412.
A w oparciu o dokument z 1422 r. stwierdził, że skoro
Jan był wtedy dziekanem opolskim, to miał wówczas co
najmniej 14 lat, a więc urodził się w latach 1401–1407.
Data a quo nie została wyjaśniona, ale można się domyślać, że ma związek z urodzinami starszego brata Bolesława V w latach 1394–1400, co jest kolejnym powtórzeniem tego samego błędu metodycznego. Tymczasem
cała sprawa polega na nieporozumieniu, bowiem dzie-
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(s. 124–126), Henryka32 (s. 126), Małgorzaty33
(s. 126–127), Mikołaja I34 (s. 127–128), Mikołaja II35 (s. 131), Bolesława I, ks. niemodlińskiekanem opolskim, który zrezygnował przed 1422 r. był
przecież książę Jan Kropidło, a nie jego bratanek Jan!;
D. Veldtrup, Prosopographische Studien zur Geschichte Oppelns als herzoglicher Residenzstadt im Mittelalter,
Berlin 1995, s. 43–46.
32
Według RPŚ, s. 581 książę urodził się w drugim dziesięcioleciu XV w. Autor powołuje się na niewykorzystaną dotąd zapiskę, jego zdaniem pochodzącą z 1429 r.,
w której wzmiankowani są „Herzog Heinrich und
bruder erbling zu Oppiln” i na tej podstawie uważa,
że Henryk urodził się w latach 1409–1411, ponownie,
absurdalnie zakładając, że „miał wówczas ukończonych
18–20 lat”. Dn. 23 IX 1428 r. „herczog Bolken und
herczoge Johannosen erbelinge zu Opoln” wyznaczyli
swej siostrze Małgorzacie dożywocie. Zaskakujące, że
nie uczestniczył w tym zdarzeniu Henryk, skoro trzymając się ustaleń Autora, wymienia go już dokument
z 1429 r. więc winien mieć w 1428 r. 17–19 lat. Ustalenia Autora nie przekonują, lecz przywołany dokument
wart jest chyba głębszego zbadania.
33
RPŚ, s. 580 przyjmuje lata ok. 1400–1414 r. jako
datę jej urodzenia, w oparciu o jej wiek przy ślubie, zastrzegając, że data a quo jest niepewna. Autor koryguje
wiek jej syna, Jana ks. lubińskiego, choć nieporadnie, bo
według RPŚ urodził się ok. 1425 r., ponieważ w 1441 r.
objął rządy po ojcu w Lubinie; ostatecznie termin jego
urodzin zawiera się w okresie 1423–1426. Autor, nie
wiadomo, na jakiej podstawie, uważa, że Jan był zapewne starszy i jako datę urodzenia przyjmuje lata 1424–
1425 (taki zapis, ma jednak znaczenie to samo, co „około 1425” i jest zbędny). Następnie Autor wnioskuje, że
Małgorzata urodziła się w latach 1410–1411 — dlaczego akurat wtedy — tego już nie uzasadnia, choć można
podejrzewać, że jest to wynik operacji arytmetycznej, to
jest odjęcia od lat 1424–1425 liczby 14.
34
RPŚ, s. 582 uważa, że urodził się niewiele wcześniej
niż w 1420 r. i nie później niż między 1422 i 1424 r. Autor zaś podaje, że mógł się urodzić w latach 1411–1416,
bo jego zdaniem wystąpił w dokumencie z 1429 r.
(o zastrzeżeniach związanych z rzekomym dokumentem
z 1429 r. była już mowa wyżej, zob. przyp. 32), a gdy
zmarł w 1476 r. zapiska nazwała go „senex” co wedle
Autora oznaczało, że miał 60–65 lat (kolejny nieuzasadniony i niedorzeczny wniosek).
35
Autor czyni go najmłodszym z rodzeństwa, gdy według RPŚ, s. 589 był najmłodszy jednak „pomijając
synów znanych tylko z Historii Długosza”. RPŚ uznał
też, że brak podstaw do ustalenia terminów ad quem
i a quo urodzenia Mikołaja II, ogólnie kładąc je na
lata pięćdziesiąte lub pierwszą połowę lat sześćdziesiątych XV w., jednak nie przed 1450 r. Autor na pod-

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

156

go36 (s. 131), Wacława37 (s. 137), Olbrachta, ks.
strzeleckiego38 (s. 139), Leszka39 (s. 143), Jana I
ks. żagańskiego40 (s. 159–160), Konrada V Kackiego41 (s. 161) są nie do przyjęcia.
stawie tych samych źródeł wskazuje, że książę mógł się
urodzić w latach 1457–1462, co zdaniem Autora wynika z faktu wystawienia przezeń w 1477 r. dokumentu,
wobec czego mógł mieć wtedy15–20 lat. Spostrzeżenie
to w gruncie rzeczy tylko potwierdza ustalenia RPŚ.
36
RPŚ, s. 535 ustala datę jego urodzin na ok. 1290–
1295, zaś Autor na lata 1290–1292 powołując się na
argumenty, które obalił już K. Jasiński. Trudne do zaakceptowania jest również stwierdzenie Autora, że zapiska
wspominająca w lata 1301–1305 r. o istnieniu księstwa
niemodlińskiego (jej datowanie jest jednak niepewne!)
i użycie przez Bolesława różnych pieczęci w 1314 r.
i później, w latach 1318–1361, może świadczyć, że Bolesław jeszcze za życia ojca miał wydzieloną dzielnicę.
Na tej podstawie Autor przesuwa datę urodzenia księcia
na ok. 1285 r. Ponownie mamy do czynienia z błędnym
metodycznie założeniem dotyczącym wieku panującego
księcia.
37
Przemysław cieszyński urodził się zapewne pomiędzy
1332–1336 r., więc zdaniem Autora, młodszy od niego
Wacław urodził się najwcześniej w 1336 r. Tymczasem,
prawidłowy wniosek powinien brzmieć, że najwcześniejszy rok urodzin Wacława to 1333. Dalej Autor sądzi, że z obecności Wacława na dokumencie jego ojca
z 1360 r. wynika, że nie był już dzieckiem, a więc miał
już ok. 14 lat. Dlaczego akurat 14 a nie 12? Naszym
zdaniem można stwierdzić, że Wacław urodził się pomiędzy 1333 a 1348, jednak znacznie bliżej terminu ad
quem, a więc tak, jak chciał RPŚ, s. 555–556.
38
RPŚ nie jest w stanie podać jego daty urodzin, przyjmując, że zapewne nastąpiło to między 1300 a 1310 r.
Autor w oparciu o dokument z 1317 r. przyjmuje, że
były to lata 1299–1302 (o czym, zresztą informuje
tylko w przypisie!), co rzeczywiście przesuwałoby datę
jego urodzenia ale na przed ok. 1303 r. Autor nie zna
zresztą tego dokumentu, powołując się jedynie na pracę
ks. Chrząszcza o parafii Łabędy, gdzie ów został tylko
wspomniany.
39
Autor lekceważąc argumentację RPŚ (s. 522, 539)
przywołuje ponownie swój argument, że jeśli Leszek
w 1308 r. wystawił samodzielnie dokument, to mógł
mieć wówczas 18 lat, a więc urodził się ok. 1290 r.
40
RPŚ, s. 395–398 przyjmuje, że urodził się w latach
1382–1391, a prawdopodobnie około 1385 r. Autor
opierając się na fakcie, że książę był rozjemcą w 1402 r.,
a więc miał około 20 lat, wskazuje na ok. 1382 r. Jest to
do zaakceptowania, choć prowadzi to do korekty daty
ślubu rodziców Jana oraz urodzeń jego rodzeństwa, czego Autor już nie zrobił.
41
Znowu absurdalne założenie, że Konrad będąc roz-
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Autor nie zdaje sobie najwyraźniej sprawy
z faktu, że dokumenty rzadko określają wprost
wiek wystawców czy świadków. A sam fakt rozpoczęcia rządów w księstwie też niczego tu nie dowodzi, bowiem teoretycznie rządy można było objąć
w starszym, ale też i nieco młodszym wieku niż to
przyjął Autor. Poza tym wcześniejsze dokumenty
mogły się, po prostu nie zachować (dysponujemy
jedynie fragmentem działalności dyplomatycznej
książąt śląskich) stąd i tego rodzaju wnioskowanie
na podstawie niepełnego materiału wydaje się co
najmniej ryzykowne.
Kontynuując wątek wyznaczania daty urodzenia należy zauważyć, że Autorowi często zdarzają
się korekty podawane bez żadnego uzasadnienia,
np.: Henryk V Brzuchaty42 (s. 151–152), Bolko I
ks. świdnicki43 (s. 152–153), Bernard Zwinny44
(s. 153). Są też korekty zupełnie nie przekonywające, jak ta dotycząca Przemka45 (s. 157–158). Nie
przekonuje również pomysł Autora (s. 23–24),
który uznał, że istniał związek chronologiczny
między datą chrztu Kazimierza, ks. opolskiego,
a układem zawartym między jego ojcem Mieszkiem I opolskim i ojcem chrzestnym Kazimierzem II Sprawiedliwym. Powołując się na ustalejemcą 20 XI 1404 musiał mieć dokładnie skończone
20 lat — bo Autor pisze, że urodził się przed 20 XI
1384! Ale faktycznie można przyjąć, że urodził się około 1384, a więc zawęzić daty podane przez RPŚ (s. 439)
jako 1381–1387.
42
Autor przytacza te same źródła, co RPŚ (s. 141–146)
by datować urodzenie Henryka na lata 1250–1253 zamiast 1243–1250. Brak jakiegokolwiek uzasadnienia
zmusza do odrzucenia tej hipotezy.
43
Autor w gruncie rzeczy potwierdza ustalenia RPŚ
(s. 150–151), by nagle, bez podania żadnego uzasadnienia, zawęzić datę urodzenia Bolka z lat 1252–1256 na
ok. 1256 r., co trzeba zdecydowanie odrzucić.
44
Według RPŚ (s. 152–153) urodził się pomiędzy
1253 a 1257. Autor to potwierdza, by zaraz podać, że
„z całą pewnością książę urodził się nie wcześniej niż
w 1256 r.”. Wynikałoby więc, że urodzenie Bernarda
należy kłaść między 1256 a 1257 r., czego już autor
nie napisał. Źródło tej korekty nie zostało jednak przez
autora przytoczone, należy więc zostać przy ustaleniach
RPŚ.
45
Co do synów Konrada głogowskiego, Autor (s. 157–
158) powtarza ustalenia T. Jurka (Dziedzic Królestwa
Polskiego książę głogowski Henryk (1274–1309), Kraków
2006, s. 16–18). Jedynie dla Przemka Autor próbuje,
nieprzekonywająco, zaproponować inną datę urodzenia
lata 1266–1269 (1267–1271 wg. T. Jurka).
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nia Janusza Bieniaka Autor wskazuje że możliwe
jest przesunięcie daty chrztu Kazimierza na lata
1179/118046 (K. Jasiński ustalił że urodziny księcia
nastąpiły w 1178 lub 1179 r.47), skoro badacz ten
przesuwał na ów właśnie okres datę wygaśnięcia
konfliktu między Mieszkiem III a Kazimierzem II
i zarazem przekazania kasztelanii bytomskiej
i oświęcimskiej przez Kazimierza II Mieszkowi I.
Zaprezentowana przez Autora argumentacja nie
przekonuje, bowiem Kazimierz II mógł pozyskać
Mieszka I wcześniej. Teoretycznie więc i chrzest
(swoista nagroda?) mógł nastąpić wcześniej, nie po
wygaśnięciu konfliktu a w trakcie jego trwania czy
nawet przed jego eskalacją. Chrzest mógł więc np.
poprzedzać korzystną dla Kazimierza II akcję militarną Mieszka I polegającą na zatrzymaniu wojsk
Mieszka III kierujących się na Kraków. Pomysły
Autora wydają się więc dowolne i nieuzasadnione
a przywołane fakty nie dają możliwości wnioskowania na omawiany temat. Kolejne nietrafione
ustalenia Autora tyczące daty urodzenia odnoszą
się do następujących postaci: Przemysława ks.
raciborskiego48 (s. 44, przyp. 177), Władysława49

J. Bieniak, Polska elita polityczna XII wieku (część IIID.
Arbitrzy książąt–zmierzch), [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. IX pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 2001, s. 15.
47
RPŚ, s. 501.
48
Wydawca Schlesiches Urkundenbuch Winfried Irgang
zakwestionował autentyczność dokumentu z 1268 r., SUB
Bd. IV, Köln–Weimar–Wien 1984, nr 440, s. 294–296,
który pozwalał na ustalenie terminu ad quem urodzin
księcia (RPŚ, s. 521–523 podaje, że Przemysław urodził
się między 1258 (po 21 X) a 12 VI 1268 r.). Ale skoro
Przemysław w 1284 wydał już samodzielnie dokument,
to urodził się zapewne przed 1272 r. I skoro nie rządził samodzielnie od 1281 r., lecz w przeciwieństwie do
pozostałych braci tylko wspólnie z bratem Mieszkiem
(co Autor, nie wiedzieć na jakiej podstawie odrzuca), to
pewnie urodził się bliżej 1272 r.
49
Ustalenia RPŚ dotyczące daty urodzenia księcia pozostają w mocy. Dodatkowo wsparł je Autor wskazując, że
wydawca SUB W. Irgang przesunął datację dokumentu,
przy pomocy którego tę datę próbowano określić z 31 I
1290 r. na 31 I 1293–1297 r. (RPŚ, s. 592–593; SUB,
Bd. VI, Köln–Weimar–Wien 1998, 235). W dalszych
rozważaniach Autora pojawia się propozycja, trudno
powiedzieć na jakiej podstawie, aby termin ad quem
urodzenia Władysława przesunąć na 1291 r.; zresztą zaraz sam z niej zrezygnował, pozostając przy ustaleniach
K. Jasińskiego.
46

157

(s. 50–51), Jana I50 (s. 52), Wacława51 (s. 72), Siemowita52 (s. 84), Kunegundy53 (s. 109).
Podobnie rzecz się ma gdy przyglądamy się książęcym żonom. Znalazło się tu kilka zupełnie dowolnych identyfikacji nieznanych z pochodzenia
żon Piastów śląskich. Jak choćby propozycja Autora (s. 23), wedle którego Ludmiła, żona Mieszka I
Laskonogiego, ks. opolskiego i raciborskiego,
mogła być, nieznaną źródłom, córką księcia czeskiego Sobiesława I i Adelajdy, córki księcia Chorwacji
Almosa i Rurykowiczówny Przedsławy. Podobnie jest z pochodzeniem Wioli żony Kazimierza,
ks. opolskiego (s. 24–29). Autor opowiada się za
ustaleniami poczynionymi w tym względzie przez
W. Swobodę, który odrzucił wcześniejszą hipotezę
To że w 1315 r. zabiegano dla Jana o rękę starszej
z córek Jana Luksemburczyka ma wedle Autora wskazywać, że był on przynajmniej o rok starszy od drugiego
starającego się o młodszą z córek Luksemburczyka Kazimierza, syna Władysława Łokietka. Bo taka też wedle
Autora była różnica wieku między wybrankami. Wobec
tego Jan powinien urodzić się w latach 1308–1309. Argumentacja ta nie przekonuje, choć intuicyjnie atrakcyjna, to jednak niemożliwa do udowodnienia. Starania
z 1315 r. mogą wzmocnić hipotezę K. Jasińskiego, że
kariera duchowna Jana obliczona była na uzyskanie korzyści materialnych; RPŚ, s. 600–604.
51
Nie widać istotnych argumentów za zawężeniem
urodzin Wacława z lat 1413–1418 do 1412–1416, jak
chce Autor. Można dorzucić, że późna data ślubu Wacława (1438/1439) z Elżbietą Brandenburską sugerowałaby raczej uściślenie w odwrotnym kierunku, tak by
w chwili ślubu miał 16–20 lat.
52
Autor przesuwa datę urodzin księcia na 1289 r.
w związku z tym, że był on najpewniej starszy od swego
brata Jerzego, któremu Autor również proponuje zmienić datę urodzenia, co już odrzucono (zob. przyp. 24,
Jerzy). Tym samym ustalenia K. Jasińskiego pozostają
w mocy (RPŚ, s. 532 ustala tę datę na ok. 1292 r.; K. Jasiński, Siemowit (ok. 1290 — po 1342), książę bytomski,
[w:] PSB, t. XXXVII, Warszawa–Kraków 1996–1997,
s. 72–73, na ok. 1290 r. Warto zwrócić jeszcze uwagę
na fakt, że Autor w ogóle nie zauważył opublikowania
tego biogramu!)
53
K. Jasiński pokazał, że Kunegunda przyszła na świat
ok. 1340 r., natomiast według Autora urodziła się ona
„najpóźniej z początkiem 1348 r.” (Autor powoływał się
na RPŚ i S. Srokę, Piastówna opolska Kunegunda klaryską na Węgrzech, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”,
9:1994 s. 35–41, który na ten temat w ogóle się nie
wypowiada!). Można podejrzewać, że ta data wynika
z daty śmierci jej matki w tym właśnie roku, czego Autor jednak już nie napisał.
50
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W. Dziewulskiego, jakoby Wiola była pochodzenia bułgarskiego Pogląd W. Swobody zaakceptował również K. Jasiński, o czym w jego liście do
Autora (s. 29). K. Jasiński napisał tam, że Wiola
mogła być księżniczką węgierską, zachodnioruską
czy też nawet przedstawicielką któregoś z możnych
rodów bojarskich. Autor stara się odnaleźć Wiolę
pośród węgierskich Arpadów, wskazując, że mogła
ona być nieznaną źródłom córką Emeryka i siostrą
Władysława III. Spostrzeżenie to opiera na trzech
przesłankach: wskazanym wyżej hipotetycznym
pochodzeniu Wioli (list K. Jasińskiego do Autora);
pojawieniu się imienia Władysław wśród potomstwa Kazimierza (w domyśle dzięki temu, że synem
króla Emeryka był Władysław III) oraz rzekomym
pojawieniu się imienia Wiola w rodzinie Władysława III, którego brat Andrzej II miał żonę i córkę
o imieniu Jolanta54. Zauważmy jednak, że węgierskie pochodzenie Wioli jest jednym z trzech możliwych (wg K. Jasińskiego), że Kazimierz opolski
mógł nadać swemu synowi imię po dziadku Władysławie II Wygnańcu, oraz że występowało ono
również wśród czeskich Przemyślidów, z których
mogła pochodzić Ludmiła jego babka, a także u
blisko związanych z Piastami opolskimi wielkopolskich kuzynów — Władysław Laskonogi55. Autor
przyjął za W. Swobodą, że imię Jolanta może być
identyfikowane z imieniem Wiola (Jola); wówczas
faktycznie można uznać tę identyfikację za możliwą, prawdopodobną. Jeśli jednak podtrzymać wątpliwości co do możliwości zamiennego używania
obu wersji tego imienia, to wówczas brak podstaw
do takiej identyfikacji i w takim przypadku należałoby się raczej spodziewać, że potencjalna córka
Emeryka miałaby na imię raczej Jolanta56. Wedle
Autora Wiola mogła być jeszcze ewentualnie córką
Beli III (przyrodnią siostrą Emeryka i Andrzeja)
i jego francuskiej żony. Domysł Autora o pochodzeniu Wioli z Arpadów zdaje się trudny do udowodnienia, a przytoczona argumentacja nie przekonuje bo jest za słaba. Nieuzasadnione są również
domysły Autora względem Heleny, żony Kazimierza, ks. bytomskiego. K. Jasiński hipotetycznie
W. Dworzaczek, Genealogia. Tablice, Warszawa 1958,
tabl. 84.
55
RPŚ, s. 510, 511 przyp. 2.
56
Imię Jolanta wystąpiło w tej linii Arpadów raz jeszcze — nosiła je Jolanta Helena córka Beli IV wnuczka
Andrzeja II i Jolanty; W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 85.
54
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wskazał, że Helena mogła być żoną Lwa księcia halickiego i Konstancji, córki króla Węgier Beli IV57.
Z poglądem tym zgadza się i Autor (s. 37–39),
przyjmuje to również nowsza wskazana przezeń literatura, podając kolejne przesłanki świadczące na
korzyść tej hipotezy58. Tym niemniej Autor prezentuje i własny (s. 41) pogląd na pochodzenie Heleny, widząc w niej córkę księcia halickiego Szwarny.
Taką filiację przekonywająco zakwestionował jednak D. Dąbrowski w swojej monografii Romanowiczów59. Kolejną nieudaną, naszym zdaniem, próbą Autora jest propozycja uznania Agnieszki żony
Bolesława I, ks. opolskiego (s. 42–43) za najmłodszą córkę Ottona III margrabiego brandenburskiego i Bożeny (Beatrycze), córki króla Czech
Wacława I. Wniosek ten wysnuwa Autor z niedatowanego dokumentu, opublikowanego w księdze
formularzowej notariusza czeskich królów. Autor
zidentyfikował jego wystawcę z Przemysłem Ottokarem II i to wbrew wydawcy źródła, który widział
w nim Ottona V Długiego margrabiego brandenburskiego. Jest to dyskusyjne, ale możliwe do przyjęcia. W samym tekście, który Autor cytuje zwraca
uwagę fakt podawania inicjałów imienia, Agnieszka jest jedyną osobą, której imię pojawia się tam
w całości, poza nią występują jej bracia „O.” i „A.”
margrabiowie brandenburscy,, a ona sama określona została jako „neptis” wystawcy. Autor rozwiązuje owo „neptis” jako siostrzenica, jednak termin
ten miał znacznie szersze znaczenie. Dodatkowo
występuje tam książę „W.”, którego Autor identyfikuje z Władysławem ojcem Bolesława I, jednak
zapis w dokumencie nie daje takiej możliwości,
ponieważ w ogóle nie podaje jego pochodzenia
(w tym miejscu, w tekście znajdują się tylko trzy
kropki). Jeśli by uznać domysł Autora, to mogłoby go potwierdzać imię syna Bolesława — Albert.
Jednak wśród margrabiów brandenburskich popularne było imię Albrecht.

RPŚ, s. 517–518.
D. Dąbrowski, Rodowód Romanowiczów książąt halicko–wołyńskich, Poznań–Wrocław 2002, s. 217–226
i tu dalsza literatura.
59
Ibidem, s. 166–174; idem, Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku),
Kraków 2008, s. 356, przyp. 1479, tu nawet powołując się na recenzowaną pracę. W cytowanych pracach
Dąbrowskiego znalazła się pełna argumentacja, nie ma
więc powodu, by ją tu powtórnie przytaczać.
57
58
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Autor podejmuje także próby uściślenia kilku dat książęcych ślubów, które jednak trudno
uznać za udane. I tak K. Jasiński przyjął, że ślub
Władysława (s. 51) z Eufemią nastąpił w latach
1304–1309, jednak artykuł J. Bieniaka pozwolił
Autorowi na postawienie tezy, że ślub ten nastąpił
najpóźniej w 1308–1309 r.60 Jednak przywołane
przez J. Bieniaka źródło nie daje takiej możliwości,
pozwala jedynie na wniosek, że skoro dokument
miał powstać między 21 maja a początkiem sierpnia 1315 r. i, że wspomniano w nim syna Władysława, to ślub musiał nastąpić na co najmniej dziewięć miesięcy przed tą datą, co daje 1314 r. i więcej
na tej podstawie wywnioskować się raczej nie da.
Dalej Autor przyjmuje, nie wiadomo na jakiej podstawie, że syn Władysława był o rok starszy od pięcioletniego wówczas Kazimierza, syna Władysława
Łokietka. Ten argument również nie może świadczyć na korzyść tezy, że Władysław ożenił się z Eufemią w latach 1308–1309, intuicyjnie być może
akceptowalny, ale nie podbudowany źródłami
i jako taki musi zostać odrzucony. Podobnie rzecz
się ma z datą ślubu Elżbiety, którą RPŚ ustala na
lata 1360–1363. Autor przesuwa tę datę na przed
15 VI 1360 r. (s. 91–92), powołując się na dokument z tego właśnie dnia. Jednak K. Jasiński uzasadnił już wyczerpująco, że dokument ten „wbrew
mniemaniu dotychczasowej literatury — nie może
odgrywać większej roli” w ustaleniu daty małżeństwa Elżbiety61. Ślub Bolesława II i Elżbiety, córki
Bernarda, ks. świdnickiego RPŚ wyznacza na lata
1324–1326 (przed 6 V) prawdopodobnie w 1325
lub pierwszych miesiącach 1326 r.62 Elżbieta rodziła
się w latach 1309–131563. Autor proponuje że ślub
odbył się w ostatnich miesiącach 1321 r. (s. 100),
uzasadniając swój pogląd sytuacją polityczną i faktem, że Bernard świdnicki i Władysław Łokietek
(który miał być inicjatorem tego związku) od
połowy 1322 r. byli w dwóch wrogich sobie obozach politycznych. Przed tą datą zdaniem Autora
konflikt taki nie istniał. Autor jednak wspomniał
że Bernard świdnicki był ożeniony z Kunegunda

córką Władysława Łokietka, co zdaje się osłabiać
przywołany wyżej argument za wcześniejszą datą
ślubu (tę informację czytelnik znajdzie jednak tylko w przypisie). A już zupełnie absurdalnym posunięciem jest powołanie się przez Autora w tym
kontekście na dokument z 2 II 1321 r. Dokument
ów potwierdzał przekazanie ziem Bolesławowi II
przez Bolka ks. brzeskiego. Już sam Autor zauważył, że mogło to być związane z uregulowaniem
pewnego długu! Korekta Autora jest więc znowu
nietrafna. Zdaniem Autora (s. 122) Bolesław IV
pomiędzy 26 X 1393 r. a 1398 r. poślubił niewiadomego pochodzenia Małgorzatę. Pierwsza data,
ta sama, co w RPŚ wynika z listu brata Bolesława,
Władysława Opolczyka, który wspomina wtedy, że
jego bracia Bolesław i Bernard nie byli jeszcze żonaci. Drugą mają wyznaczać zaręczyny młodszego
brat, Bernarda. Bernard ożenił się jednak dopiero
w 1401 r., więc dopiero ta data może służyć za termin ad quem małżeństwa Bolesława: przecież Bolesław też mógł się zaręczyć na długo przed 1398 r.,
a ślub wziąć przed 1401 r. K. Jasiński przyjmuje,
że ślub ten miał miejsce zapewne przed 1400 r.64
Okazuje się również, że Autor nie wykorzystał
wszystkich opracowań K. Jasińskiego. O dacie ślubu
Małgorzaty (drugiej żony Kazimierza, s. 63) z Siemowitem V rozstrzygająco pisał K. Jasiński ustalając tę datę na między końcem 1434 (po 15 X)
a końcem 1436 r.65 Autor (s. 70–72) rozważa możliwe daty ślubu Bolesława I i Eufemii. Ślub ten
miał miejsce w 1412 r., najpewniej między kwietniem a listopadem. Autor uznał że ślub nastąpił
w kwietniu t.r., a K. Jasiński ostatnio przyjmuje,
że „data dzienna ślubu bliżej nieznana, możliwe że
ok. 25 XI 1412 r.”66 W RPŚ wskazywał na 26 XI
1412 r.67
Co do daty ślubu Przemysława II i Anny, to
Autor (s. 76) kładzie ją na okres po 1458 r. Natomiast K. Jasiński przekonywająco i bardziej precyzyjnie ustala to zdarzenie na lata 1462 (lub 1464)–
1468, a w zaokrągleniu na ok. 1465 r.68 Według
RPŚ, s. 575–576.
K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, Poznań–
Wrocław 1998, s. 110–111 (praca ta została wydana
w rzeczywistości 2 lata temu, ale w obiegu naukowym
była od dawna).
66
K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 122.
67
RPŚ, s. 625.
68
K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 180–
182.
64

J. Bieniak, Geneza procesu polsko–krzyżackiego w l. 1320–
1321, [w:] Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII–XVII wieku ofiarowane Marianowi
Biskupowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red.
Z. H. Nowaka, Toruń 1992, s. 55–58.
61
RPŚ, s. 567, 615–616.
62
RPŚ, s. 321, 536–537.
63
RPŚ, s. 322, przyp. 6.
60
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Autora s. 88 (w oparciu o ustalenia L. Igalffy–Igaly’ego) po śmierci Bolesława jego żona Małgorzata miała ponownie wyjść za mąż (1366/9 r.), za
Wańka Starszego z Boskowic na Šumperku i jako
wdowa po nim wystąpiła jeszcze w 1388 r. Rzecz
wymaga dalszych badań, bowiem L. Igalffy–Igaly
w tym względzie powołał się niejednoznacznie na
monografię rodzinną Szternbergów nie podając na
to żadnych innych dowodów, źródeł69. Jeżeli zaś
chodzi o datę drugiego ślubu Władysława z Eufemią Mazowiecką,, to Autor przytacza bez komentarza różniące się od siebie ustalenia K. Jasińskiego i D. Veldtrupa, unikając jednak konkluzji (ale
w tablicy genealogicznej umieszcza jeszcze inną
datę — po 1360 r.). Przytacza też korektę Veldtrupa, co do jej daty śmierci70.
Autor próbował również sprecyzować czy poprawić kilka dat śmierci Piastów śląskich. Wyznaczając datę śmierci Władysława, ks. opolskiego,
(s. 31 i przyp. 113 na s. 31–33) wspomina o zjeździe który odbył się w Nysie w dniach 2–6 IX
1281 r. Wedle Autora opolskie interesy reprezentował tam Szymon ze Ścinawy kasztelan opolski,
fakt, że w Nysie nie było wówczas Władysława,
wedle Autora, może wzmacniać hipotezę, że zmarł
on 27 VIII 1281 r. (RPŚ jako datę śmierci podaje
27 VIII lub 31 XI 1281 lub 1282 r.71). Szymon
rzeczywiście był urzędnikiem księcia opolskiego tyle, że Bolesława I i nie występował w ogóle
w otoczeniu Władysława72. Poza tym nie znamy
L. Igalffy–Igaly, Jeszcze raz o dokumencie z 1369 r.,
„Ze studiów nad średniowiecznym Bytomiem, Rocznik
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Historia” 5:1990
s. 47–54, tu na s. 49–50 przyp. 8, trudno zgadnąć, czy
odnosi się on tylko do informacji o pochodzeniu Małgorzaty czy dotyczy również dalszych jej losów? Problem
ten znajdzie najpewniej swe wyjaśnienie w przygotowywanym do druku opracowaniu K. Mlateček, Páni z Boskovic.
70
RPŚ, s. 558–559; D. Veldtrup, Frauen um Herzog
Ladislaus (+1401). Oppelner Herzoginen in der dynastischen politik zwischen Ungarn, Polen und dem Reich,
Warendorf 1999, s. 114–120.
71
RPŚ, s. 510–511.
72
Co przyznaje sam Autor: J. Horwat, Stosunki między
książętami opolskimi a Henrykiem IV Probusem w latach 1278–1288, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”,
t. 6:1992, s. 12, przyp. 21. Zob. też M. Cetwiński,
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982,
nr 216, s. 55–56.
69
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przyczyn zjazdu, nie wiemy więc, czy w ogóle była
tam konieczna obecność księcia opolskiego lub
jego urzędnika. Następnie Autor rozważa (s. 51)
datę śmierci Władysława. Opierając się na tym samym materiale źródłowym, co RPŚ Autor wysunął
jednak nieco inne wnioski. Autor uważa bowiem,
że Władysław zmarł w 1322 r. (pierwszy znany
w odpisie dokument wystawiony samodzielnie
przez syna Władysława), a RPŚ, że między końcem 1321 r. a 14 V 1324 r. (nie ufając dokładności wskazanego odpisu, bo ten jest późny i niedokładny), co jest bardziej przekonywające. Jeżeli zaś
chodzi o datę śmierci Jana I, to Autor nie przedstawił nic nowego ponad ustalenia K. Jasińskiego.
Podobnie rzecz się ma (s. 56–58) z datą śmierci
Jana III. Rozważania Autora na ten temat, choć
intrygujące to jednak skupiają się na sprawach dla
ustalenia wskazanej daty nieważnych lub mało
ważnych, niepotrzebnie komplikując, zaciemniając obraz a i tak w końcu sam Autor kwituje swoje
dociekania: „nie wpływa [to] jednak na datę zgonu
Jana III” (s. 57). Dalsze próby nieznacznego rozszerzenia okresu w którym mogła nastąpić śmierć
Jana III wydają się nietrafione, ponieważ to tylko
dość zresztą dowolne domysły Autora oparte na
przesuwaniu daty śmierci Przemysława Młodszego, który według RPŚ zginął 1 I 1406 r. (emendacja
Długosza, podającego, że nastąpiło to 1 I 1400 r.) i,
że mógł zostać księciem oświęcimskim dopiero po
śmierci Jana III (1405 r., po 19 VIII), a w 1406 r.
księciem oświęcimskim był już dowodnie Bolko.
Jako dodatkowy dowód na korzyść takiej emendacji w RPŚ podano fakt wystąpienia Przemysława
w dokumentach z 1402 i 1404 r. Mimo to K. Jasiński traktował zaproponowaną emendację jako
hipotetyczną, lecz najbardziej prawdopodobną.
Zaś Autor (s. 60) osłabia prawdziwość dokumentu
z 1404 r. i na tej podstawie poddaje w wątpliwość
ustalenia RPŚ co do daty śmierci Przemysława, sugerując, że mogło to nastąpić w latach 1403–1405.
Ustalenia RPŚ pozostają więc wciąż aktualne bowiem Autor nie zdołał zaprezentować wystarczających dowodów, które by pozwoliły odrzucić ustalenia RPŚ. Osłabił jedynie dowód dodatkowy, nie
potrafiąc zanegować głównego. Dokument z 8 V
1358 r., w którym wystąpił samodzielnie syn Kazimierza i fakt, że RPŚ wyznacza datę śmierci tego
ostatniego na po 24 II 1358 r., najpewniej jeszcze
w 1358 r. pozwolił Autorowi (s. 69) zaproponować
że Kazimierz zmarł między 24 II a 8 V 1358 r. Jed-
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nak przywołany dokument nie nazywa Kazimierza
nieżyjącym, a sama nieobecność mogła wynikać
z innych przyczyn, chociażby ciężkiej choroby.
Propozycja ta choć interesująca musi zostać odrzucona.
Kolejne zarzuty dotyczą błędnych identyfikacji
przeprowadzonych przez Autora, któremu udało
się pomylić Eufemię, córkę Henryka VI ks. wrocławskiego, a żonę Bolesława I, ks. niemodlińskiego z Eufemią, żoną Władysława Opolskiego
(s. 136–137). Zdaniem Autora (s. 136) ta pierwsza
zmarła między 25 VI 1388 a 26 X 1393 r., bliżej
terminu ad quem, tymczasem według RPŚ w lutym lub 21 III po 1384 r. Ustalenia RPŚ pozostają
w mocy, bowiem RPŚ jednoznacznie i wiarygodnie łączy ten dokument właśnie z tą drugą Eufemią, żoną Władysława Opolskiego. Podobnie jest
i z drugim dokumentem z 26 X 1393 r.! Autorowi
udało się także powołać do życia byty nieistniejące.
Stało się tak w przypadku Anny (s. 53–54). Autor,
opierając swój domysł na informacji Kazimierza
Stronczyńskiego, którą w ogóle słusznie zignorował K. Jasiński, powołuje do życia nieznaną dotąd
córkę Jana I oświęcimskiego73. Skoro bowiem owa
Anna, żona Bolesława III opolskiego była z pochodzenia księżniczką oświęcimską (jak utrzymuje
Stronczyński), to musiała być wedle Autora córką
Jana I. Tyle, że sam Stronczyński pod odrysem nagrobka zamieścił tekst dotyczący Anny w którym
na temat jej oświęcimskiego pochodzenia nie ma
ani słowa, a za to pojawiło się tam: „Anna ducissa
Opolien[sis]”, co potwierdzają prace Hansa Lutscha i Edwarda Frankiewicza74. W związku z tym
rewelacje Autora należy odrzucić. Kolejny taki byt
powołał Autor niewłaściwie interpretując treść dokumentu dotyczącego sprzedaży ziemi siewierskiej
z 1337 r. (s. 90) czego wynikiem jest powołanie,
nieznanego dotąd rzekomego syna Władysława ks.
bytomskiego. Dokument ten był jednak znany od
dawna, a K. Jasiński na jego podstawie dowodził

K. Stronczyński, Pomniki książęce Piastów, lenników
dawnej Polski w pieczęciach, budowlach, grobowcach
i innych starożytnościach zebrane i objaśnione, Piotrków
1888, s. 283–284; RPŚ, s. 560 (Bolesław III Opolski),
605–607 (Anna Oświęcimska).
74
Ibidem, s. 284; H. Lutsch, Schlesische Fürstenbilder
des Mittelalters, Breslau 1872, (brak paginacji); E. Frankiewicz, Kaplica piastowska w Opolu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963, s. 24–25 i fot. 13.
73
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tylko, że Kazimierz I ks. cieszyński był pierworodnym synem Władysława ks. bytomskiego75.
Wreszcie Autor (s. 120) przypuszcza, że Juta
(Guta), żona Konrada III Oleśnickiego mogła być
Piastówną opolską. Ma to potwierdzać używana
przez nią pieczęć, o której była tu już mowa oraz
dokument rady miejskiej Świdnicy z 2 V 1430 r.
nazywający Bernarda opolskiego wujem Konrada
biskupa wrocławskiego. W związku z tym Autor
dopuszcza możliwość, że Guta–Juta była córką Bolesława III i Anny oświęcimskiej. Tyle, że
Anna nie była księżniczką oświęcimską (zob. wyżej), a i o córce Bolesława III noszącej imię Juta
w źródłach głucho! I chociaż K. Jasiński dopuszczał
warunkowo jej pochodzenie z Piastów opolskich
lub cieszyńskich, to zdecydowanie odrzucał możliwość, że była córką Bolesława III jako że była „zbyt
młoda” na żonę Konrada III76. Pochodzenie Juty
jest więc wciąż nieznane.
Kolejnym kuriozum jest założenie Autora
(s. 30), że skoro w dokumencie z 24 IX 1239 r. napisano, że został on wystawiony w pierwszym roku
panowania Mieszka II Otyłego, ks. opolskiego,
to oznacza to że objął on rządy w połowie 1238 r.
Jeśli rzeczony dokument faktycznie tak podaje
i ma wskazaną datę wówczas należałoby przyjąć,
że najwcześniej mógł Mieszko objąć rządy 25 IX
1238 r. a najpóźniej 23 IX 1239 r., choć nie należy
tu raczej używać dat dziennych.
Dość zaskakujące (brak uzasadnienia takiego postępowania) jest konsekwentne, wbrew ustaleniom
dotychczasowej literatury (K. Jasiński, J. Hertel),
używanie w recenzowanym tekście udziwnionych
wersji imion Mieszko i Bolko, Autor stosuje bowiem formę Mieszek i Bolek77. Podobnie PrzemyRPŚ, s. 543, przyp. 3.
RPŚ, s. 435–436 i na tej s. szczególnie przyp. 10.
77
Nie sposób rozstrzygnąć powodów dla których Autor konsekwentnie używa formy imienia „Mieszek”, Być
może nawiązuje do czeskiego zapisu tego imienia, które
przyjmuje postać „Měšek” (D. Trestik, Počatky Premyslovcu, Praha 2008, s. 290–291, 387, 639) lub wzoruje
się na używającym ostatnio tej wersji imienia Januszu
Bieniaku (J. Bieniak, Powstanie księstwa opolsko–raciborskiego jako wyraz przekształcenia Polski w dzielnicową poliarchię, [w:] Sacra Silentii provincia: 800 lat powstania
dziedzicznego księstwa opolskiego (1202–2002), pod red.
A. Pobóg–Lenartowicz, Opole 2003, s. 50, 52–54, 56,
57, 63–65, 67, 69, 72–74, 76, 78, 80). Autor powinien
jednak użycie tej rzadko stosowanej formy uzasadnić,
75
76
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ślidów opawskich Autor nazywa Przemysławami!
Autor nadużywa również kryterium imionowego.
Próbując odkryć pochodzenie żony Mieszka I, ks.
cieszyńskiego (s. 36) na podstawie imion wnuków pary. Wydaje się to co najmniej ryzykowne,
szczególnie, że pochodzenie to mają wskazywać tak
popularne imiona jak: Jan i Anna. Autorowi zdarza się również używanie w tytule biogramu pełnej
formy imienia a w tekście (nie uzasadniając tego)
formy skróconej78. Osobliwy i oczywiście nietrafiony jest zabieg Autora (s. 109 i 139) zmierzający do stworzenia Piasta noszącego imię Wojciech
(o czym była już mowa) w rzeczywistości chodzi tu
o Alberta ks. strzeleckiego!
Jest w recenzowanej pracy także szereg innych
ewidentnych błędów rzeczowych. I tak w przypisie 9 na s. 14 Autor użył wobec ostatniego Piasta
Jerzego–Wilhelma, zmarłego w 1675 r. numeru
porządkowego IV; dwuimienni dolnośląscy Piastowie nie używali przecież numerów porządkowych.
Jeśli się dla jakichś powodów wprowadza wbrew
dotychczasowej nauce ten numer, to trzeba rzecz
uzasadnić a Autor tego nie uczynił. Dalej Autor
(s. 19) podaje za K. Jasińskim, że Mieszko I Laskonogi, ks. opolski i raciborski mógł urodzić
się między 1131–1146, a tymczasem K. Jasiński
uznał, że było to w latach 1132–114679. Zdaniem Autora (s. 22) K. Jasiński: „zwrócił uwagę
na imię córki Ludmiły–Eufrozyny, przyjęte z dynastii Rurykowiczów przez matkę Ludmiły” jednak w przywołanym przypisem fragmencie RPŚ,
K. Jasiński napisał: „Imię Eufrozyna mogło pojatym bardziej, że K. Jasiński jednoznacznie i gruntownie to uzasadniając, opowiedział się za wersją „Mieszko” (K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Warszawa–Wrocław [b.d.w.], s. 54–57). Ostatnio na ten temat
wypowiedział się także Ambroży Bogucki wybierając
formę „Mieszko” i „Mieszka”; A. Bogucki, Kilka uwag
o imieniu Mieszka I, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. X, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa
2004, s. 9–18, tu dyskusja i dalsza literatura.
78
Chociaż Autor użył w tytule biogramu imienia Bolesław I, ks. opolski, to w tekście konsekwentnie używa
formy Bolek; Autor zabieg taki powinien uzasadnić.
Podobnie w tytule biogramu jest Przemysław ks. raciborski, zaś w tekście używana jest też wersja Przemek.
79
RPŚ, s. 68. Owszem, w rozważaniach na temat daty
urodzenia Mieszka pada data 1131 r. jednak ostatecznie
K. Jasiński opowiada się za rokiem 1132 jako terminem
początkowym daty jego urodzin.
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wić się wśród Piastów opolskich również za pośrednictwem babki macierzystej Eufrozyny, matki
Ludmiły (I.3). Ludmiła była najprawdopodobniej
czeskiego pochodzenia (pochodziła zapewne z dynastii Przemyślidów), jednakże po kądzieli mogła
być potomkinią Rurykowiczów. W sprawie genezy
imienia Eufrozyna nie można wyjść poza domysły.”80
Autor (s. 23), niewłaściwie określa Przedsławę,
żonę księcia Chorwacji jako siostrę (w rzeczywistości była córką) Światopełka II Michała w. ks. kijowskiego81. Na s. 30 Autor podał, że Mieszko II
Otyły, ks. opolski zmarł 22 X 1246 r. z powołaniem się na RPŚ, ale K. Jasiński napisał tylko, że
data 22 X „budzi największe zaufanie w literaturze historycznej”, a poza tym źródła podają jeszcze daty: 18, 21 X i datę roczną 1246 r. Następnie
(s. 30) Autor wskazując późniejsze ustalenia K. Jasińskiego, dotyczące daty ślubu wdowy po Mieszku II Otyłym, Judyty z Henrykiem III Białym i,
zachowując sens informacji, znowu niedokładnie
cytuje K. Jasińskiego82. Autor stwierdził także, że
nie ulega wątpliwości, że Judyta zmarła 4 XII, by
w następnym zdaniu podać, że: „zdaniem K. Jasińskiego najwcześniej miało to miejsce [zgon Judyty] 7 grudnia [!] 1257 lub 1258 r.”83 Autor (s. 60)
cytując RPŚ podaje: „1402 i 1406” podczas gdy
w pracy tej czytamy „1402 i 1404”. RPŚ hipotetycznie przyjmuje, że Jerzy był czwartym spośród
synów Kazimierza bytomskiego84, Autor (s. 85)
przyjmuje to bez żadnych zastrzeżeń, a następnie
wnioskuje o datach urodzin tych dzieci. Zaś domysł autora o otrzymaniu przez Jerzego dzielnicy
siewierskiej nie jest poparty żadnymi informacjami
źródłowymi (co i sam autor zauważa w przypisie),
a przez to ustalenie daty zgonu Jerzego na przed 8 V
1337 r. jest całkowicie dowolne. Następnie Autor
(s. 93–94) bez jakiegokolwiek komentarza wykorzystał nowy życiorys Bolki księżniczki bytomskiej
z pracy Stefana Głogowskiego. Już Tomasz Jurek
w przedmowie do drugiego wydania RPŚ wskazał
na stojące za tą „korekturą” losów Bolki nieporozumienie. Wystarczy bowiem sprawdzić w artykuRPŚ, s. 505, przyp. 2.
W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 31.
82
K. Jasiński, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań–Wrocław 2001, s. 84–85.
83
RPŚ, s. 125 i 508, a także K. Jasiński, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, s. 82–87.
84
RPŚ, s. 532.
80
81
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le w klasycznej czeskiej encyklopedii, dotyczącym
właścicieli Wartemberka, a napisanym przez Augustýna Sedláčka, na który powołuje się Głogowski,
że tam fakt zawarcia małżeństwa Bolki z Czenkiem
z Wartemberka przyjęto na podstawie doskonale
znanego badaczom dokumentu z 1360 r. Dokument ów mówi tylko o narzeczeństwie i jak stwierdził K. Jasiński nie ma żadnych dowodów, że do
tego małżeństwa doszło85. Autor (s. 100) podał, że
Elżbieta zmarła 8 II 1348 r., jednak (RPŚ, s. 537)
podaje: 8 lub 9 II 1348 r. Na s. 122 pomylono
Bolesława III opolskiego z Bolesławem IV. Zdaniem Autora Bernard urodził się najpóźniej 18 IV
1378 r. czyli w dniu śmierci swej matki, jednak
zmarła ona 8 IV 1378 r.86! Co do miejsca pochowania Bolesława I, ks. niemodlińskiego, to RPŚ go
nie zna. Autor na s. 136 (za K. Stronczyńskim) podaje, że mógł on zostać pochowany wraz z bratem
Bolesławem w Opolu. U Stronczyńskiego obok tej
informacji znalazły się odpisy z omawianej płyty
nagrobnej, leżą tam: „Bolko Opoliens(is)” i „Boleslaus dux Opolen” co wystarczająco objaśnia że
jest to informacja fałszywa i ustalenia RPŚ w tym
względzie pozostają w mocy87. A miejscowość, od
której Konrad V Kącki wziął przydomek Kącki
(Kantner) nazywa się Kąty [Wrocławskie], a nie,
jak chce Autor (s. 161) — Kęty88.
Praca zwiera także błędy techniczne. Na przykład, niektóre źródła jak i pozycje literaturowe,
na które autor się powołuje, nie są wymienione
w spisach źródeł i opracowań: Metropolitarní Kapitula Olomouc ... (s. 63), Regesta suplicationum ...
(s. 6), D. Dvorákova, Rytier a jeho král ... (s. 76),
L. Igalffy–Igaly, Jeszcze raz o dokumencie z 1369 r.
(s. 89 i n.), Z. Waniek–Kucharska, Powiązania genealogiczne śląsko–askańskie w XIII i XIV w. (s. 47
i n.), Starodawne prawa polskiego pomniki (s. 124),
Augustin Weltzel, Geschichte der Stadt, Herrschaft
und ehemaligen Festung Kosel, Kosel 1888 (s. 88).
S. Głogowski, Bolka, czyli małżeństwo ostatniej z Piastów
bytomskich oraz inne uzupełnienia i poprawki do „Rodowodu Piastów śląskich”, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”, 7–8:1991–1992, s. 375–379; T. Jurek, Piastowie
śląscy i ich rodowód, [w:] RPŚ, s. 19, przyp. 47; Ottův slovník naučný, t. XVI, Praha [1907], s. 435; RPŚ, s. 568.
86
RPŚ, s. 576.
87
K. Stronczyński, op. cit., s. 280–281. Trudno zgadnąć skąd Stronczyński wziął informację o niemodlińskim pochodzeniu jednego z pochowanych tam książąt
88
RPŚ, s. 439.
85

163

Zastrzeżenia budzą również źle dobrane ilustracje. Są niezłe reprodukcje odrysów nagrobków książęcych Stronczyńskiego, średniej jakości
fotografie nagrobków i dobrej jakości fotografie
pieczęci. Ale oprócz tego są też fotografie „portretów” bohaterów kilku biogramów. Oczywiste
jest, że są to portrety imaginacyjne, powstałe wiele stuleci po epoce, w której owi bohaterowie żyli
(s. 32 — epitafium Władysława I ks. opolskiego
z opactwa w Rudach koło Raciborza i s. 38 —
portret Kazimierza ks. bytomskiego znajdujący się
w kościele Wniebowzięcia NMP w Bytomiu, oba
przedstawienia powstały w XVII w., o czym Autor
nie wspomniał). Jest to, oczywiście, dopuszczalne,
ale powinno zostać zaznaczone. Tablice genealogiczne są nieźle zaprojektowane i czytelne. Jednak
dla kilku małżonków Piastów i Piastówien nie
podano ich pochodzenia, zadowalając się samymi
imionami; czasami brak jest dat życia małżonków
(brak dat: Jadwiga z Melsztyna, żona Bernarda niemodlińskiego, Elżbieta z Granowa i Jadwiga Bies
z Kujaw, żony Bolesława V opolskiego, Przemek
toszecki, mąż Machny opolskiej czy Jan V opawski mąż Magdaleny opolskiej; brak żony: Wacław
zatorski; brak pochodzenia żony: Eufrozyna, żona
Władysława oświęcimskiego, Salomea, żona Jana I
oświęcimskiego).
Jako zarzut wobec recenzowanej pracy należy
również potraktować to, że Autor często pobieżnie
cytuje hipotezy innych, gdy potrzebne są dokładniejsze studia. I tak Autor przyjmuje (s. 20–21)
ostatnie ustalenia Norberta Miki dowodzące, że
Mieszko ks. opolski i raciborski nosił przydomek Laskonogi, a nie jak to dotąd powszechnie
przyjmowano Plątonogi, choć bardzo sugestywne,
wydają się warte dalszej dyskusji szerszego grona
historyków. Dalej Autor (s. 21) jednoznacznie, podobnie jak nowsza literatura89, odrzuca propozycję
E. Rymara co do daty śmierci Mieszka w 1206 r.
pozostając przy powszechnie przyjętej, wyznaczonej na 16 V 1211 r.90 Autor na s. 65 z faktu pojawienia się księcia opawskiego Mikołaja na akcie
Dla przykładu W. Baran–Kozłowski, Arcybiskup
gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199–1219). Działalność
kościelna i polityczna, Poznań 2005, s. 142–145.
90
E. Rymar, Kiedy Mieszko Plątonogi panował w Krakowie?, „Roczniki Historyczne”, 65:1999, s. 7–26. Odosobniony głos E. Rymara chociaż już wywołał dyskusję
(zob. np. poprzedni przyp.), wydaje się wart dalszej pogłębionej analizy.
89
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podziału księstwa oświęcimskiego wyciąga wniosek, że Przemysław, ks. toszecki był synem Kazimierza z jego drugiej żony, Małgorzaty raciborskiej,
a nie, jak dotąd przyjmowano z Anny Żagańskiej.
Jest to pociągająca hipoteza, choć nie oryginalna,
bo sugerował to już K. R. Prokop, który uznał za
możliwe, że Przemysław i jego brat Jan byli dziećmi Małgorzaty. Autor przepisał jednak tylko część
uwag z tej pracy, bowiem K. R. Prokop wskazywał
także na słabe strony swojej hipotezy (nie są znane
dyspensy papieskie mimo ślubu bliskich krewnych)91. Problem leży jednak w tym, że trzeba wtedy
zakwestionować (i uzasadnić dlaczego) informacje
Długosza, który wyraźnie podaje, że wszyscy trzej
bracia, to jest Wacław, Przemysław i Jan byli synami
księżniczki żagańskiej. Obecność Mikołaja Opawskiego przy okazji podziału księstwa w 1445 r.
można także wytłumaczyć tym, że mógł być on
opiekunem książąt wyznaczonym przez macochę
Małgorzatą Opawską, która szybko (1435/1437 r.)
poślubiła ks. mazowieckiego Siemowita V i opuściła Śląsk. Hipoteza K. R. Prokopa jest warta jednak dokładnieszych rozważenia, ale nie w formie
pobieżnego streszczenia, jak to zrobił Autor. Autor
(s. 77) proponuje uściślenie daty urodzenia Bolesława II, którą RPŚ ustala na lata ok. 1425–1428,
w oparciu o to, że Bolesław był o kilka lat młodszy
od brata Przemysława, urodzonego według RPŚ
ok. 142092 oraz, że w 1443 r. miał już własną pieczęć, a więc i ok. 15 lat. Podział księstwa w końcu
1442 r. rzeczywiście wskazuje, że Bolesław był wtedy pełnoletni. Według Autor oznacza to, że Bolesław urodził się w latach 1422–1424. Podstawowe
jest tu pytanie: co spowodowało wtedy podział
księstwa: dojście do pełnoletności najmłodszego
syna Bolesława I czy też zupełnie inny czynnik. Jeśli to pierwsze, to Bolesław II musiał mieć wtedy
ok. 18 lat, a więc urodził się ok. 1424 r. Jeśli zaś
to drugie, wtedy kładziemy jego narodziny w latach 1422–1424. O pochodzeniu Ludgardy, drugiej żony księcia Władysława (s. 82–83). W RPŚ
K. Jasiński, nie mając do końca pewności, przyjął,
że była ona córką ks. meklemburskiego Przybysława II i Katarzyny gdańskiej93. Nieco później E. Rymar zaproponował że Ludgarda była córką HenRPŚ, s. 647; K. R. Prokop, Księstwa oświęcimskie i zatorskie..., s. 73.
92
RPŚ, s. 641.
93
RPŚ, s. 527.
91
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ryka II Lwa ks. meklemburskiego na Stargardzie,
co K. Jasiński zaakceptował94, lecz podobno, tak
podaje Autor (s. 83), później tę identyfikację odrzucił95. Ponieważ nie znamy bliżej tych nowszych
argumentów K. Jasińskiego, to rzecz wymaga wyjaśnienia, a za obecnie obowiązujący uznać należy
jednak pogląd, że Ludgarda była córką Henryka II
Lwa. Następnie Autor (s. 116) powtarza wszystkie
ustalenia D. Veldrupa (różne od RPŚ) i uważa, że
Elżbieta była córką z drugiej żony Władysława
Opolczyka. Nie są one do końca przekonywające,
o czym pisali Maciej Salamon i Stanisław A. Sroka
w recenzji z pracy D. Veldtrupa. Tym bardziej powinien autor ustosunkować się do tych hipotez96.
Dalej zajmując się Jadwigą Autor (s. 116–117)
przytacza różne ustalenia K. Jasińskiego, D. Veldrupa i J. Tęgowskiego co do jej daty urodzenia
i zgonu, nie dyskutując ich i nie opowiadając się
za żadną z nich (choć w załączonej tablicy genealogicznej znajdujemy datę według J. Tęgowskiego).
Datę zgonu Jadwigi przyjmuje zaś za Veldtrupem97.
Wreszcie pozostają problemy, których Autor
w ogóle nie zauważył. Tak jest np. z datą śmierci
Kazimierza. Autor (s. 87–88) powołując się na
artykuł A. Weltzla, a właściwie zapiskę nekrologu
lubiąskiego, która pod 2 I podała: „Ob. Casemirus
dux de Boeuten” dowodzi, że dotyczy ona naszego Kazimierza. Jednak był on znany jako książę
kozielski, a jedyny inny Kazimierz bytomski, to
dziadek omawianego (zmarł 10 III 1312 r.98) stąd
najpewniej K. Jasiński nie uznał tej identyfikacji99.
E. Rymar, Pochodzenie Ludgardy, żony Władysława
ks. Bytomskiego, polityczne motywy mariażu (ok. 1328–
1369), „Zapiski Historyczne”, 55:1990, z. 1, s. 7–20;
K. Jasiński, Polityka małżeńska Władysława Łokietka,
[w:] Genealogia. Rola związków rodzinnych i rodowych
w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, pod red. A. Radzimińskiego i J. Wroniszewskiego, Toruń 1996, s. 24–25.
95
Chodzi tu zapewne o przywołany przez Autora
w bibliografii (s. 164) „Ksero opinii o pracy zbiorowej
pt. Książęta i księżne Górnego Śląska wydana w Toruniu
9 XI 1993 r. przez Prof. Dra K. Jasińskiego”.
96
RPŚ, s. 570; D. Veldtrup, Frauen um Herzog Ladislaus..., s. 121–132
–132 i 286–288; M. Salamon, S. A. Sroka, „Roczniki historyczne” 66:2000, s. 258.
97
RPŚ, s. 572–573; D. Veldtrup, Frauen um Herzog
Ladislaus..., s.190–199; J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia
Giedyminowiczów, Poznań–Wrocław 1999, s. 153–155.
98
RPŚ, s. 517.
99
RPŚ s. 543 przyp. 6.
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Należy przyjąć, że ustalenia RPŚ pozostają w mocy,
a sprawa wymaga dokładniejszych studiów. Autor
nie odniósł się także do faktu, że żona Wacława,
ks. zatorskiego miała według Długosza na imię
Małgorzata, a nie Maria, jak przyjmują wszyscy za
H. Grotefendem, na co wskazano kilkanaście lat
temu100.
W recenzowanej pracy znalazły się i ustalenia,
które są możliwe do zaakceptowania jak choćby
sugestia J. Bieniaka (s. 20) uściślająca datę urodzenia Mieszka I ks. opolskiego i raciborskiego
do lat 1139–1141. Opiera się ona na następujących przesłankach: dokument Mieszka Starego
z 1177 r.101, według J. Bieniaka, wymienia Piastów
w kolejności odzwierciedlającej ich faktyczne starszeństwo — wiek102, skoro więc Mieszko wystąpił
w tym dokumencie po Kazimierzu Sprawiedliwym, to musiał się urodzić w końcu 1138 r. lub
później; w lat 1139–1141 albo 1144–1145 miał
się zmienić prowadzący krakowski rocznik oficjalny, następca zaniechał zwyczaju wpisywania narodzin członków dynastii, co czynił poprzednik, stąd
brak wpisu o narodzinach Mieszka, syna panującego wówczas księcia103. Zresztą K. Jasiński przypuszczał, że „Może miał słuszność W. Dziewulski
[...] twierdząc że Mieszko urodził się ok. 1138 r.”104
100
H. Grotefend, Stammtafeln der schlesichen Fürsten
bis zum Jahre 1740, Wrocław 1889 (wyd. 2), tab. 7.
K. Jasiński, Genealogia książąt zatorskich. Ze studiów nad
genealogią Piastów śląskich, „Zeszyty Naukowe UMK,
Nauki Humanistyczne. Historia II” z. 20, 1966, s. 122;
RPŚ, s. 646 (w drugim wydaniu lata te wydrukowano
z błędem jako 1415–1413); A. Sikorski, Uwagi do genealogii książąt zatorskich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, n.s. t. III (XIV), Warszawa 1997,
s. 33 i na tej s. przyp. 26.
101
Kodeks dyplomatyczny Śląska, t. I, wyd. K. Maleczyński, Wrocław 1956, s. 141–145 nr 59 (Gniezno 26 IV
1177 r.).
102
J. Bieniak, Powstanie księstwa opolsko–raciborskiego...,
s. 52, 54 i tam dalsze odsyłacze do źródeł i literatury.
103
Wcześniej, o czym Autor już nie wspomina, J. Bieniak pisze, że Mieszko, gdy powrócił do Polski 1163 r.
liczył sobie około 20 lat „raczej więcej niż mniej”;
J. Bieniak, Powstanie księstwa opolsko–raciborskiego...,
s. 54. zob. też J. Bieniak, Autor Rocznika dawnego, [w:]
Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane
Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991, s. 440. Autor s. 20, przyp. 35
cytuje ten tytuł jako: „Studia z dziejów kultury średniowiecznej i staropolskiej, Warszawa 1990”.
104
RPŚ, s. 70, przyp. 19.
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Autor stara się uściślić datę śmierci Mieszka I,
ks. cieszyńskiego (s. 34). Powołuje się przy tym
na brulion kilku listów lektora któregoś z płockich
klasztorów, w którym znalazły się, m.in. dwie wersje jednego listu adresowanego, według J. Bieniaka, do Jana Luksemburczyka105. Miały one powstać
podczas nieobecności Luksemburczyka w Pradze,
między 21 maja a początkiem sierpnia 1315 r. i informowały go o przybyciu poselstwa starającego się
o rękę dwóch jego córek. J. Bieniak domyśla się,
że ponieważ pochodzenia starających się tekst nie
podaje wprost, to o Judytę prosił dla syna Kazimierza Władysław Łokietek, a o starszą Małgorzatę
dla wnuka Mieszko cieszyński. Według J. Bieniaka
wydarzenia opisane w liście mogły rozgrywać się
w czerwcu lub lipcu 1315 r. Wobec tego Autor
proponuje dokonać korekty ustaleń K. Jasińskiego
„że śmierć Mieszka nastąpiła w 1314 lub w pierwszej połowie (przed 27 VI) 1315 r.”106 Według
Autora zmarł on „w drugiej połowie 1315 r. lub
na początku »przed 14 marca« 1316 r.” (s. 35–36,
tak też i J. Bieniak107 i tam podane jest pełne uzasadnienie). Następnie Autor podając i dyskutując
szereg za i przeciw, jak się wydaje, słusznie, odrzuca identyfikację (s. 46) NN córki Władysława
ks. opolskiego z Konstancją, uznawaną za córkę
ks. Przemysława raciborskiego, o której wypowiadają się K. Jasiński (ale dość ostrożnie:: „ponętny domysł”) oraz J. Tegowski i J. Sperka (s. 45)108.
Faktycznie (s. 85) wprowadzenie kultu św. Jerzego
w bytomskim kościele w 1290 r. i takież imię syna
księcia Kazimierza, urodzonego na przełomie XIII
i XIV w. nie są z pewnością przypadkowe, ale nie
można z tego wnioskować o dacie urodzin tego
ostatniego109. RPŚ wyznacza datę śmierci Henryka
na okres między 18 VIII 1356 a 23 X 1365 r. Autor (s. 108–109), w oparciu o dokument cesarski,
J. Bieniak, Geneza procesu..., s. 55–56.
RPŚ, s. 516.
107
J. Bieniak, Geneza procesu..., s. 57.
108
RPŚ, s. 160–161 (Henryk IV Prawy), s. 524–525
(NN, córka Władysława opolskiego), s. 542 (Konstancja c. Przemysława).
109
W oparciu o bullę papieską z 1290 r., która regulowała kult kilkorga świętych, między innymi św. Jerzego, w kościele św. Małgorzaty, leżącym poza murami
Bytomia Autor nie podaje, skąd wziął tekst czy regest
owej bulli i nie opatruje tego tekstu żadnym przypisem.
Wytrwały czytelnik odnajdzie jedynie odnośnik do innej pracy Autora na ten temat, ale w biogramie brata
Jerzego — Siemowita.
105
106
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uściśla tę datę jako okres między 12 X 1358 a 23 X
1365 r., wygląda to wiarygodnie. Autor wskazuje
(s. 112–113), że zdaniem D. Veldtrupa Bolesław II
ks. opolski miał nieznaną dotąd córkę Małgorzatę, klaryskę w starej Budzie. Autor przychyla się
do tej hipotezy, korygując jednocześnie pomyłki
identyfikacyjne tego ostatniego110. Autor na s. 113
przytacza jedynie końcowy wniosek Veldtrupa,
który rozwiał dotychczasowe wątpliwości i stwierdził, że Kinga nie istniała111. Autor (s. 113–116)
przytacza hipotezę Veldtrupa, że istniały dwie Katarzyny, córki z pierwszego i drugiego małżeństwa
Władysława Opolczyka. Następnie Autor, w oparciu o analizę wieku męża Katarzyny, Henryka Żagańskiego, wykazuje, że jednak istniała tylko jedna
Katarzyna, co przedstawia się wiarygodnie112. Autor (s. 117) przytacza za Veldtrupem korektę daty
zgonu Eufemii z przed 30 II 1408 r. na 21 XI,
przed 1408 r. (zapewne w 1406)113.
Autorowi (s. 127) udało się, wiarygodnie podać
nowy termin ad quem śmierci Małgorzaty: zamiast
6 III 1455 jest to 13 VI 1454, w oparciu o regest
niepublikowanego dokumentu, z którego wynika,
że Małgorzata nie sprawowała już wtedy władzy
nad Oławą i Niemczą, stanowiącymi jej dożywocie114. Następnie RPŚ115 że Albert ks. strzelecki
zmarł 1366–1375 bliżej terminu a quo. Bowiem
25 IX 1375 r. żona Alberta Agnieszka samodzielnie wystawiła dokument. Autor (s. 140) idąc tym
tropem odnalazł opublikowany ostatnio wcześniejszy dokument Agnieszki 28 X 1371 r. i w związku z tym zawęził datę śmierci Alberta do okresu
16 VI 1366 — 28 X 1371 r., co jest możliwe do
przyjęcia116.
Istnienie nieznanego z imienia syna Henryka III
Białego zostało już wcześniej stwierdzone przez
H. Grotefenda i K. Jasińskiego,, o czym jednak AuD. Veldtrup, Frauen um Herzog Ladislaus..., s. 143–
146.
111
RPŚ, s. 569; D. Veldtrup, Frauen um Herzog Ladislaus..., s. 23–52.
112
D. Veldtrup, Frauen um Herzog Ladislaus..., s. 169–
188.
113
RPŚ, s. 573; D. Veldtrup, Frauen um Herzog Ladislaus..., s. 200–204.
114
RPŚ, s. 580.
115
RPŚ, s. 538.
116
Katalog dokumentów przechowywanych w Archiwach
Dolnego Śląska, t. V (1366–1379) oprac. R. Stelmach,
Wrocław 1991, nr 309.
110
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tor nie wspomina (s. 153). Wskazany dokument
z 1263 r. pozwala jednak na podanie terminu ad
quem jego urodzenia i a quo jego śmierci117. Autor
(s. 154–156) omawia dotychczasowe hipotezy dotyczące pochodzenia Anny, żony ks. mazowieckiego Siemowita III, słusznie krytykując najnowszy
pomysł D. Veldtrupa, który widzi w niej córkę księcia niemodlińskiego Bolka II, wskazując, że dwie
emendacje w jednym dokumencie to za wiele118.
RPŚ wyznacza urodzenie Jan I ks. żagańskiego na
lata 1382–1391, a prawdopodobnie około 1385 r.,
natomiast Autor (s. 159–160) opierając się na fakcie, że książę był rozjemcą w 1402 r., a więc miał
około 20 lat, wskazuje na ok. 1382 r. Jest to do
zakceptowania, choć prowadzi to do zmiany daty
ślubu rodziców Jana oraz urodzeń jego rodzeństwa,
czego Autor już nie zrobił119.
Można jeszcze do tego tylko dodać, że jeśli chce
się poznać informacje o tym, które dane są nowe
i które z nich zostały wprowadzone przez Autora,
to można je w zasadzie znaleźć w recenzowanej
pracy, w krótkim rozdziale Zakończenie. Zdaje się
to wskazywać, że wystarczyłoby napisać artykuł
o podobnej treści, jak ta zamieszczona w Zakończeniu recenzowanej pracy, by przedstawić wszystkie nowe ustalenia Autora. Rozdział ten można by
więc ocenić pozytywnie, gdyby nie to, że trzeba
uprzednio przebrnąć przez całą recenzowaną książkę, co do rzeczy łatwych nie należy. Zauważmy też,
że w rzeczywistości, niezgodnie z tytułem recenzowanej pracy, znalazły się w niej biogramy Piastów dolnośląskich. Może więc praca ta powinna
przyjąć inny tytuł np. Uzupełnienia do genealogii
Piastów śląskich lub podobnie. Nie jest też najszczęśliwszym rozwiązaniem pisanie całej książki ze
względu na chęć przedstawienia przez Autora swoich niewielkich i w gruncie rzeczy mało istotnych
uzupełnieni do RPŚ, takich jak np. drobna korekta
daty urodzenia, która i tak jest podana jako kilkuletni przedział, a także zestawienia korekt i uzupełnień wprowadzonych przez innych! Wydaje się,
że albo piszemy na nowo monografię albo kilka
artykułów. Autor wybrał wyjście pośrednie, to jest
napisał monografię, ale niepełną. Nie skorzystał
RPŚ, s. 162.
D. Veldtrup, Frauen um Herzog Ladislaus..., s. 228–
238; K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 67–
68.
119
RPŚ, s. 395–398.
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więc ze wzorcowego opracowania jakim jest RPŚ
K. Jasińskiego, gdzie również mamy do czynienia z omówieniem genealogii Piastów, wychodząc
od XIX–wiecznej pracy Grotefenda. Nie koniec na
tym. W większości biogramów brak jest ciągłości
wywodu, częste zaś są przeskoki i wtrącenia, co
przeszkadza skupić się na prezentowanym wątku.
Wydaje się, że prezentowane biogramy powinny
być podzielone na kilka części. Pierwsza winna zawierać opis ustaleń K. Jasińskiego, tych do korekty
i tych, które ulegną zmianie, ze względu na implikacje z wprowadzonej poprawki. Część druga,
z precyzyjnym omówieniem, co nowego względem
RPŚ przyniosła nowsza literatura i źródła. Wreszcie
w ostatniej części powinny znaleźć się rozważania
i wnioski Autora. Tak się jednak w recenzowanej
pracy nie stało, stąd nowe informacje giną wśród
tych powtórzonych po RPŚ i innych.
Podsumowując otrzymaliśmy opracowanie
z ambitnymi założeniami, którym jednak Autor
nie sprostał. W pracy brak biogramów, zawiera-

jących ustalenia, które można w całości zaakceptować. Otrzymaliśmy za to opracowanie nieprzemyślane, chaotyczne pozbawione systematyczności
i klarowności wywodu, pełne błędów, a także pseudo „odkryć” i „ustaleń” opartych na zupełnie nieprawdopodobnych konstrukcjach genealogicznych, pozyskanych dzięki niedopuszczalnemu,
dowolnemu „żonglowaniu” danymi źródłowymi.
Często takie „ustalenia” cofają naszą wiedzę na
temat Piastów śląskich. Wobec tego recenzowana
praca jest wzorcowym przykładem, jak nie należy pisać tego typu monografii. Sprawy nie ratują
nieliczne logicznie uargumentowane, a więc możliwe do zaakceptowania ustalenia (w ten sposób
Autor udowadnia, że jednak potrafi postępować
krytycznie, trudno więc zrozumieć tak dużą liczbę błędów!). Recenzowaną pracę należy więc ocenić bardzo krytycznie. Trzeba się również zapytać
o sens i cel jej powstania. Te ostatnie pytania pozostawiamy otwarte, do samodzielnej oceny czytelnikowi.
Piotr Andrzej Dmochowski i Andrzej Sikorski
Warszawa
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