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Fryz heraldyczny odkryty w katedrze sandomierskiej

Odkrycie fryzu — uwagi wstępne
Prace nad renowacją prezbiterium w Katedrze Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu w 2008 r. poza odsłonięciem nieznanych dotąd fragmentów polichromii w stylu bizantyńskim przyniosły także ważne odkrycie z zakresu heraldyki1. Po odsunięciu stalli na północnej ścianie ukazało się zakrytych dotąd zapleckami dziewięć tarcz herbowych umieszczonych
w jednym rzędzie obok siebie. Górne ich części były zamalowane. Są one nieznaną dotąd częścią
kompozycji malowideł bizantyńskich fundowanych przez Władysława Jagiełłę. Jak wiadomo,
król realizował swe upodobania artystyczne także w innych ośrodkach. Zabytki te przechodziły
różne koleje losu i posiadają znaczną, lecz niewyczerpującą literaturę problemu. Także freski
sandomierskie mają swą historię, związaną z tragicznymi losami grodu. Mogło je uszkodzić
uderzenie pioruna, już w 1448 r., o czym pisze Długosz, nie oszczędził ich pożar podczas potopu szwedzkiego2. Kapituła była świadoma konieczności restauracji „starożytnych malowideł”,
świadczą o tym jej akta, przejrzane i przytoczone przez pierwszego badacza fresków ks. Józefa
Rokosznego3. Do odnowienia nie doszło, a w prezbiterium kolegiaty ustawiono w latach 40.
XVII w. stalle, następnie ołtarz główny, powieszono obrazy, zasłaniając niektóre partie fresków
i zmieniając dominantę wnętrza4. Dzisiejsze odkrycie pozwala stwierdzić, że wysokie zaplecki
Autorzy dziękują za pomoc ks. B. Piekutowi, ks. A. Rusakowi i mgr U. Stępień. Wstępne ustalenia ogłosiła B. Żbikowska–Sobieraj, Odsłonięcie malowideł bizantyńskich spod przemalowań XX–wiecznej restauracji Juliusza Makarewicza w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu — odkrycia konserwatorskie, „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, 2009, nr 27, s. 7–8.
2
O odmalowaniu wnętrza po tych wypadkach pisze ks. M. Buliński, Monografija miasta Sandomierza, Warszawa
1879, s. 202.
3
Ks. J. Rokoszny, Średniowieczne freski w katedrze sandomierskiej, Kraków 1914 (nadbitka ze „Sprawozdań Komisyi
dla Badania Historii Sztuki w Polsce”, t. 9), szp. 22–23.
4
A. Różycka–Bryzek, Malowidła „greckie” fundacji Jagiełły w kolegiacie sandomierskiej — dzieje i stan badań, „Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności”, T. 4, 1997, s. 11; U. Stępień, Odnaleziony
1

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

4

Tomisław Giergiel, Jan Ptak

stalli zasłoniły wówczas fryz heraldyczny do połowy (w ujęciu horyzontalnym) na całej długości.
Po tych działaniach, w zastępstwie kosztownej i trudnej restauracji, ściany prezbiterium pokryto
pobiałą, nie całe jednak, lecz tyle, ile sięgnięto pędzlem za zaplecki. Tam herby zostały zamalowane do połowy swej wysokości.
W 1887 r. spadł, wraz z pobiałą, obraz zawieszony na północnej ścianie prezbiterium, w przęśle wschodnim i odsłonił freski zdobiące ściany świątyni od 1818 r. Całe to przęsło — nad
wejściem do zakrystii — zostało odsłonięte do 1914 r. W latach 1932–1934 odsłaniane były pozostałe przęsła, w tym także scena Zaśnięcia Marii, poniżej której umieszczony był cykl Świętych
Niewiast, a pod nimi omawiany fryz. Ks. Andrzej Wyrzykowski pisał w 1934 r., że istnieją malowidła umieszczone „tak nisko, że częściowo ukryte są za stallami i treści ich chwilowo ustalić nie
można”5. Prawdopodobnie w okresie międzywojennym także nie doszło do odsunięcia stalli, więc
aby nie zostawiać nad nimi pasma pobiały pomiędzy sceną Zaśnięcia a stallami, tę część ściany
pomalowano na zielono, sięgając niezbyt głęboko za zaplecki (do ok. 1/3 wysokości). Zapewne
dokonał tego Juliusz Makarewicz, kończąc renowację, ok. 1934 r. Na tym etapie prac kierowano
się następującą zasadą: „miejsca zaś gdzie malowidło zostało już zniszczone bezpowrotnie, postanowiono pomalować tak, aby nowe malowanie nie tłumiło starożytnego, lecz było dlań niejako
tłem i oprawą”6. Przyczynę tych działań przytoczył ks. Stanisław W. Makarewicz (korzystający
z informacji ustnych ks. Edwarda Górskiego, który nadzorował prace konserwatorskie z ramienia
władz kościelnych): „takie decyzje podjęto przede wszystkim ze względów adaptacji malowideł
dla liturgii. Mimo tych zaleceń konserwator pozostawił niektóre pola puste, co zaznaczył równo
położonym kolorem w miejscu ubytków”7. Zniszczone i wystające znad stalli herby niewątpliwe nie służyłyby w liturgii i dlatego zdecydowano się stworzyć wspomniane „tło”. Nawet jeżeli
wówczas zauważono herby, to starano się uniknąć sytuacji, w której fryz w połowie wystawałby
ponad szczyty stalli. Efekt tego postępowania dokumentuje fotografia Stanisława Kolowcy, wykonana zapewne z podwyższenia po zakończeniu konserwacji J. Makarewicza (il. 1). Można na niej
zaobserwować wąski pas niezamalowanej polichromii z bardzo słabo widocznym zarysem fryzu
heraldycznego (pomiędzy dolną krawędzią malowidła a stallami)8. Był to szczegół niewidoczny
z poziomu prezbiterium.
Dziś, po odsunięciu stalli, katedra ujawniła swą długo skrywaną tajemnicę. Ukazał się fryz
złożony z dziewięciu herbów, przykryty w górnej części zieloną farbą, a w środkowej pobiałą.
Od swego powstania nigdy nie była zamalowywana jego dolna część, ukryta za zapleckami stalli.
Zespołowi konserwatorskiemu udało się bez większych trudności usunąć pobiałę i zamalowania
J. Makarewicza. Fryz, umieszczony 3,65 m nad posadzką prezbiterium, rozciąga się na długości
6,70 m. Wysokość herbów waha się od 75 do 81 cm, szerokość: od 66 do 70 cm. Fryz zajmuje
całą rozpiętość pierwszego (od nawy) przęsła prezbiterium pomiędzy służkami ściany północnej.
Według ustaleń konserwatorskich był pomyślany i namalowany jako element kompozycji, wykonany tą samą co ona techniką, w tym samym czasie co reszta polichromii. Całość przestrzekontrakt na wykonanie stalli w kolegiacie sandomierskiej, „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego
Sandomierskiego”, 2009, nr 28, s. 65–66.
5
Ks. A. Wyrzykowski, Zabytkowe freski w prezbiterium katedry sandomierskiej, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”,
R. 28, 1934, s. 285.
6
Tamże, s. 281.
7
Ks. S. W. Makarewicz, Fundacja i założenia programowe polichromii bizantyńskiej z bazyliki katedralnej w Sandomierzu, „Studia Theologica Varsaviensia”, R. 13, 1975, fasc. 2, s. 130, przypis 93.
8
Ks. S. W. Makarewicz, Bizantyńsko–ruska polichromia katedry sandomierskiej (studium ikonograficzne), Warszawa 1972, mpis pracy doktorskiej w Bibliotece WSD w Sandomierzu, tablica 46.
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ni przeznaczonej na fryz została rozplanowana w sposób doskonały. Herby rozłożone są w niej
w sposób optymalny i „swobodnie”, bez ścisku, nie zauważymy też zbędnych marginesów (il. I).
Ze względu na brak analogii polskich trudno ocenić cechy artystyczne fryzu, ale wydaje się,
że w porównaniu z fryzem lądzkim i innymi szczątkowo zachowanymi źródłami tego typu, jego
stylizacja posiada dość wysokie walory kompozycyjne, komunikatywne i formalne. Wyraźny jest
ryt konturowy, wyznaczający tarcze herbów, które mają kształt dość rzadko stosowany. Ich boki
zwężają się dość regularnie ku dołowi, bez wybrzuszeń, ale też bez zakończenia ostrołukiem czy
języczkiem. Tym samym posiadają kształt najbardziej zbliżony do herbu Andegawenów umieszczonego w Psałterzu Floriańskim9. Być może wynika to ze zbliżonego momentu powstania —
fundacje obu zabytków dzieliło ok. kilkunastu lat — lecz bardziej ze względu na elitarne wzory
służące obu warsztatom.

Identyfikacja herbów
Po oczyszczeniu całej powierzchni fryzu okazało się, iż są na nim umieszczone herby państwowe, dynastyczne i ziemskie z czasów jagiellońskich. Wskazywały na to ich godła, przy czym można
było znaleźć szereg rozbieżności pomiędzy ich wyglądem a wyobrażeniami i opisami analogicznych
herbów powstałymi w późnym średniowieczu. Aby dokonać ich dokładnej identyfikacji, należało
bowiem porównać je z innymi zabytkami heraldycznymi z tej epoki. Konieczne było uwzględnienie w pierwszym rzędzie najbardziej reprezentatywnych zestawień herbów państwowych i terytorialnych, szczególnie z okresu jagiellońskiego, a nawet wcześniejszych. Z pewnością należy
zaliczyć do nich treści heraldyczne na pieczęciach Władysława Jagiełły i jego następców, jak też na
ich nagrobkach. W tego rodzaju przedstawieniach ze zrozumiałych względów możemy rozpoznawać jedynie godła interesujących nas herbów, podobnie jak w rzeźbie architektonicznej obecnej
na elementach budowli (np. na zwornikach) wznoszonych w XIV i XV w.10 Natomiast zarówno
godła, jak i barwy tych herbów zostały podane przez Jana Długosza w jego Rocznikach przy
okazji prezentacji chorągwi uczestniczących w bitwie pod Grunwaldem11, ich wizerunki zostały
też opisane w osobnym dziele Insignia seu clenodia Regni Poloniae, którego autorstwo także jest
przypisywane Długoszowi12. Niezwykle cennym uzupełnieniem piętnastowiecznych przekazów
heraldycznych z terenów polskich są herbarze powstałe w tym czasie w zachodniej Europie, wśród
których na czoło wysuwają się trzy dzieła: Armorial Lyncenich, Codex Bergshammar i Herbarz
Złotego Runa (Armorial de la Toisson d’Or)13. Dobry materiał porównawczy dla informacji
P. Mrozowski, O sztuce i stylizacji heraldycznej w Polsce XIV–XV wieku, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, T. 1, 1993, s. 108, tabl. XI.
10
O zachowanych zabytkach tego typu zob. M. Walczak, Rzeźba architektoniczna w Małopolsce z czasów Kazimierza
Wielkiego, Kraków 2006.
11
Joannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae (dalej cyt.: Annales), L. 10 et 11: 1406–1412, Varsaviae 1997, s. 88–93; polskie tłumaczenie tego dzieła: Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego (dalej cyt.: Roczniki), Ks. 10 i 11, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1982, s. 101–107.
12
Jana Długosza kanonika katedr. Krak. Banderia Prutenorum tudzież Insignia seu clenodia Regni Poloniae,
wyd. J. Muczkowski, Kraków 1851; nowsze wydanie: Klejnoty Długoszowe (dalej cyt.: Klejnoty), krytycznie opracował i na nowo wydał M. Friedberg, Kraków 1931 (odb.: „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego”, 10: 1930–1931);
o samym dziele zob. P. Dymmel, Pierwsza redakcja najstarszego herbarza polskiego, w: Ludzie i herby w dawnej Polsce,
red. P. Dymmel, Lublin 1995, s. 89–107, gdzie wcześniejsza literatura.
13
A. Heymowski, Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammar, „Studia Źródłoznawcze”, 12, 1967, s. 73–113;
tenże, Herby polskie w brukselskim Armorial Gymnich, recte Lyncenich, „Studia Źródłoznawcze”, 29, 1985, s. 95–124;
9
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o herbach z epoki średniowiecza stanowią też zabytki z czasów późniejszych, np. zestawienie herbów państwowych i ziemskich na drzeworycie w starodruku zawierającym Statut Łaskiego14, czy
też pochodzący również z XVI w. rękopis Stemmata Polonica zachowany w Bibliotece Arsenału
w Paryżu15, zaś za ukoronowanie polskiego dorobku heraldycznego tego stulecia mogą uchodzić
niewątpliwie powstałe w jego drugiej połowie prace Bartosza Paprockiego16.
Jak zostało wcześniej wspomniane, wszystkie herby, które zostały utrwalone w odkrytym fryzie w katedrze sandomierskiej, zapewne zostały namalowane w jednym czasie, a ich tarcze mają
niemal jednakową wielkość i kształt. Barwy ich pól są w podobnych odcieniach, zaś godła posiadają jednakowy rysunek detali. Patrząc na nie z naprzeciwka, począwszy od lewej strony, można
zidentyfikować je następująco:
Pierwszy z nich na tarczy dwudzielnej w słup przedstawia w polu prawym trzy czerwone pasy
w niebieskim polu, w lewym zaś, mającym ten sam kolor, widnieje pięć złotych gwiazd w układzie 2:2:1, przy czym oba pola są od siebie oddzielone cienką czerwoną linią (il. IV). Herb ten
z największym prawdopodobieństwem można utożsamić z herbem ziemi sandomierskiej (ew.
województwa sandomierskiego). W swojej ustalonej formie przedstawiał on w czasach nowożytnych „trzy pola czerwone a trzy białłe / po trzy gwiazdy we trzech rzędziech w polu błękitnym”17.
Jak z tego wynika, herb z katedry różni się od wyżej opisanego zarówno barwą prawego pola, jak
i liczbą gwiazd w polu lewym.
W piśmiennictwie heraldycznym spotkać można stwierdzenia, że przedstawienia herbu województwa sandomierskiego w wiekach XIV–XVIII mogły różnić się między sobą wieloma szczegółami18. W okresie jagiellońskim zjawisko to dotyczyło zarówno prawej, jak i lewej części podzielonego w słup pola tarczy. W pierwszej z nich z reguły umieszczano — jak zostało wyżej
wspomniane — trzy białe pasy w polu czerwonym. Ale piętnastowieczne źródła dostarczają na
ten temat odmiennych danych. Według Długoszowych Roczników na prawej części płachty chorągwi sandomierskiej widniały „tres barre seu tractus glauci in campo rubeo”, w Klejnotach zaś
omawiany tu herb miał „tres barras glaucas et rubeas”19. Tak więc w pierwszym opisie jest mowa
o trzech pasach, w drugim zaś — o sześciu, po trzy tego samego koloru, z pewnością ułożonych
naprzemiennie. Barwy tych pasów zostały oddane terminami „glaucus”, albo „glaucus” i „rubeus”. O ile drugi z nich z pewnością można utożsamiać z czerwienią, o tyle pierwszy był różnie
tłumaczony — albo jako „modry”, albo jako „żółty” (co by należało identyfikować z heraldyczich wartość źródłową dla heraldyki polskiej omówił pokrótce J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 15–16, a zawarte w nich wiadomości dotyczące naszej heraldyki terytorialnej prezentuje
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993, s. 55–56.
14
Commune incliti Polonie Regni priuilegium constitutionum et indultuum publicitus decretorum, approbatorumque
cum nonnullis iuribus tam divinis quam humanis per serenissimum principem et dominum dominum Alexandrum, Dei
gratia Regem Poloniae, magnum ducem Lithwanie, Russie, Prussieque dominum et haeredem etc., Kraków 1506. Treść
drzeworytu poddała analizie B. Miodońska, Przedstawienie państwa polskiego w Statucie Łaskiego z r. 1506, „Folia
Historiae Artium”, 5, 1968, s. 19–69.
15
Stemmata Polonica. Rękopis nr 1114 „Klejnotów” Długosza w Bibliotece Arsenału w Paryżu, wyd. H. Polaczkówna,
„Prace Sekcji Historii Sztuki i Kultury Towarzystwa Naukowego we Lwowie”, 1, 1929, s. 161–250.
16
Herby państwowe i ziemskie B. Paprocki zaprezentował w dziele Herby rycerztwa polskiego. Na pięcioro xiąg rozdzielone, Kraków 1584.
17
Tamże, s. 706.
18
S. K. Kuczyński, Herb ziemi sandomierskiej, „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, 1997, z. 6, s. 11–14; J. Michta, Heraldyka samorządowa województwa świętokrzyskiego i jej symbolika,
Kielce 2000, s. 17.
19
Annales, L. 10 et 11, Varsaviae 1997, s. 89; Klejnoty, s. 53.
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nym złotem)20. Z kolei we wspomnianym szesnastowiecznym rękopiśmiennym herbarzu Stemmata Polonica występują w tym herbie trzy pasy czerwone i trzy złote21, natomiast na pieczęciach
majestatycznych pierwszych Jagiellonów (Władysława Jagiełły i obu jego synów) pasów tych jest
w sumie osiem, a więc można zakładać, że były to cztery pasy białe (srebrne) bądź żółte (złote)
i cztery czerwone, bądź też cztery pasy białe lub żółte w czerwonym polu22. Warto zauważyć, że
taka sama liczba pasów (osiem) jest widoczna w czternastowiecznych wyobrażeniach tego herbu utrwalonych na rzeźbionych zwornikach w domu nr 17 przy Rynku Głównym w Krakowie
(w postaci klejnotu na hełmie) i w katedrze sandomierskiej23, a także na barwnym wizerunku
w Armorial Lyncenich, gdzie ma „prawe pole ośmiodzielne w pasy srebrne i czerwone”24.
Podobnie w poszczególnych przekazach tekstowych lub przedstawieniach ikonograficznych
niejednolicie prezentował się wygląd lewego pola omawianego herbu, gdzie na błękitnym tle
umieszczana była rozmaita liczba gwiazd. Długosz w przytaczanym wcześniej opisie sandomierskiej chorągwi podaje, że było ich siedem („septum stelle in campo celestino”), podczas gdy
w Klejnotach jest mowa o dwunastu („triplicem ordinem stellarum, et in quolibet ordine quatuor stellas in campo celestino portat”), podobną ich liczbę zawiera wyobrażenie tego herbu
w herbarzu Stemmata Polonica25. Wydaje się jednak, iż oba ostatnio wspomniane przekazy mówią o odmiennym ułożeniu tych przedmiotów heraldycznych w tarczy — z Klejnotów zdaje się
wynikać, że były trzy rzędy gwiazd po cztery w każdym, a Stemmatach mamy cztery rzędy po
trzy gwiazdy. Z kolei na wspomnianych wyżej pieczęciach majestatycznych trzech pierwszych
Jagiellonów gwiazd tych jest w herbie sandomierskim aż dwadzieścia (sześć rzędów po trzy gwiazdy i dwie gwiazdy w dolnym rzędzie)26. Uwzględniając jeszcze wcześniejsze, czternastowieczne
przedstawienia owego herbu w rzeźbie architektonicznej, należy zauważyć, że na zworniku wspomnianego wyżej domu w Krakowie przy Rynku Głównym widnieje siedem gwiazd, zaś na zworniku w katedrze sandomierskiej jest ich dziewięć, w układzie 2:2:2:2:1. Zróżnicowaną liczbę
gwiazd można też napotkać w szesnastowiecznych wizerunkach omawianego herbu. Na znanym
drzeworycie przedstawiającym polski sejm, zamieszczonym w wydanym w 1506 r. Statucie Jana
Łaskiego, rytownik pozostawił dla nich puste miejsce, które potem zapełniali malarze, nakładając barwy na to wyobrażenie. W tak ozdobionych egzemplarzach gwiazd tych jest siedem lub
W tłumaczeniu K. Mecherzyńskiego (Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów Polskich ksiąg dwanaście,
wyd. A. Przeździecki, ks. 11, 12, Kraków 1869, t. IV) „trzy belki czyli szlaki modrej barwy, w polu czerwonem”; zaś
w przekładzie J. Mrukówny (Roczniki, Ks. 10 i 11, Warszawa 1982, s. 103): „trzy żółte wręby, czyli belki na czerwonym polu”. W Słowniku kościelnym łacińsko–polskim A. Jougana (wyd. 3, Poznań 1958, s. 284) wyraz „glaucus”
ma dwa znaczenia: 1. „niebieskosiwy, błękitny, niebieskawy, zielonkawy, ciemnozielony”, 2. „błyszczący, jaśniejący”.
21
Stemmata Polonica, s. 190.
22
M. Gumowski, Pieczęcie królów polskich, Kraków 1910, tabl. IX, X, XI.
23
M. Walczak, op. cit., il. 220, 291.
24
Tak opisuje S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, s. 56.
25
Annales, L. 10 et 11, Varsaviae 1997, s. 89; Klejnoty, s. 53.
26
M. Gumowski (op. cit., s. 16) stwierdził, iż pieczęć Władysława Warneńczyka, na której liczący sobie dziesięć lat
właściciel został przedstawiony jako dojrzały mężczyzna, stanowi naśladownictwo pieczęci jego poprzednika, lecz
„nie jest dokładną kopią, ani, coby się zdawać mogło, przeróbką starego stempla”. Z kolei Z. Piech (Monety, pieczęcie
i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003, s. 57) wyraża przekonanie, iż pieczęć ta, wykonana
w 1438 r. dla czternastoletniego wówczas władcy, została celowo wyposażona w wizerunek monarchy w dojrzałym
wieku, a więc wygląd umieszczonych na niej detali (w tym także herbów) tym bardziej nie musiał być efektem
prostego skopiowania pieczęci Jagiełły. Podobne wnioski można z pewnością formułować w odniesieniu do pieczęci
majestatycznej Kazimierza Jagiellończyka, sporządzonej najwcześniej w 1454 r., o czym świadczy obecny na niej herb
Prus. Tak więc można sądzić, iż ukazany na tych pieczęciach wizerunek herbu ziemi sandomierskiej odzwierciedlał
zapewne jedną z utrzymujących się przez dłuższy czas wersji jego wyglądu.
20
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dziewięć27. Tak więc nowo odkryty w katedrze
sandomierskiej wizerunek tego herbu z pięcioma
gwiazdami w lewym polu tarczy, wobec przedstawionych wyżej rozbieżności co do ich liczby, nie
jest pod tym względem czymś wyjątkowym, choć
z drugiej strony nie znajduje zbyt wielu analogii w znanym materiale heraldycznym28. Pięć
gwiazd w tym herbie można dostrzec jedynie
na stopie krzyża relikwiarzowego, przekazanego
przez Władysława Jagiełłę ówczesnej kolegiacie
sandomierskiej po zwycięstwie grunwaldzkim,
przy czym sama stopa została wykonana później,
w końcu XV w.29
O ile umieszczenie tylko pięciu gwiazd na
omawianym wizerunku mogło wynikać z bardzo
długo (przynajmniej do drugiej połowy XVI w.)
utrzymującej się sytuacji, gdy ich liczba i układ
nie były ostatecznie ustalone, o tyle nie można
wytłumaczyć w ten sposób usytuowania czerwo2. Ziemia Ruska
nych pasów w niebieskim polu w prawej części
30
tarczy . Pomimo iż znalazłoby to potwierdzenie
w dokonanym przez Mecherzyńskiego tłumaczeniu odnośnego zapisu z Roczników Długosza, taki
układ barw jest niezgodny z obowiązującą w heraldyce zasadą alternacji, która zabrania umieszczania obok siebie dwóch barw, dopuszczając jedynie kładzenie barwy na metal lub metalu na
barwę31. W myśl tej zasady czerwone pasy mogły występować tylko w polu białym (gdyż biel
odpowiada tutaj srebru) lub złotym (w praktyce mogło być ono tożsame z kolorem żółtym), bądź
ewentualnie w sąsiedztwie białych lub złotych pasów.
Druga w kolejności tarcza, pokryta czerwoną barwą, posiada jako godło złotego lwa z rozdwojonym ogonem, wspinającego się na tylnych łapach w prawą stronę (il. 2). W zestawieniach
polskich znaków heraldycznych najbardziej przypomina on herb Rusi (województwa ruskiego,
utworzonego w 1425 r.), który w opisie Paprockiego przedstawiał „lwa na bronie złotey na polu
Barwną reprodukcję drzeworytu, na którym herb ziemi sandomierskiej ma w prawym polu tarczy cztery pasy złote na czerwonym polu i siedem gwiazd w układzie 2:2:2:1 na błękitnym polu lewym (egzemplarz BN XVI F 88–89),
zawiera publikacja Orzeł Biały — 700 lat herbu polskiego, Warszawa 1995, s. 103. Reprodukcja drzeworytu z innego
egzemplarza (BN XVI F 337), na którym ten sam herb ma po trzy czerwone i białe pasy oraz dziewięć gwiazd
w układzie 3:3:3, została umieszczona na wyklejkach książki S. K. Kuczyńskiego (Polskie herby ziemskie; zob. też
tamże przypis 56 na s. 176) oraz w pracy J. Michty, op. cit., s. 19.
28
Można przypuszczać, iż występująca w XV w. zróżnicowana liczba gwiazd w tym herbie mogła mieć swoje źródło
w tym, iż pierwotnie jego lewe pole było nimi „usiane”, tak jak to przedstawiały herbarze zachodnioeuropejskie (Armorial Lyncenich i Codex Bergshammar) — S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, s. 56. Za tym domniemaniem
może również przemawiać obecna w piśmiennictwie heraldycznym hipoteza głosząca, że herb ziemi sandomierskiej był inspirowany herbem węgierskich Andegawenów, którego lewe pole błękitne było usiane złotymi liliami,
zob. tenże, Herb ziemi sandomierskiej, s. 12.
29
Zob. S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, fot. 39 na s. 40; Piech, Monety, pieczęcie i herby, s. 253.
30
Należy dodać, że na pasach czerwonych zachowały się resztki nałożonej białej farby, być może pozostałości nowożytnej pobiały.
31
J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001, s. 657.
27
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błękitnym”32. Towarzyszący opisowi wizerunek tego herbu ukazuje koronowanego Lwa zwróconego w lewo, wspinającego się na skałę. Podobnie wygląda ten herb na drzeworytach w Statucie
Łaskiego, gdzie nie ma jednak na nim owej „brony”, a sam Lew jest albo srebrny ze złotą koroną
na głowie, albo cały złoty. Wcześniejsze przedstawienia tego herbu znacznie różnią się od szesnastowiecznych. Na zabytkach rzeźby architektonicznej z czasów Kazimierza Wielkiego Lew ma
koronę na głowie33, ale w następnym stuleciu często jest jej pozbawiony. W piętnastowiecznych
opisach mamy natomiast w Rocznikach Długosza „leonem ceruleum per mediam petram conscendentem in campo celestino”34, a w Klejnotach: „leonem glaucum incoronatum, in modum
petram ascendentem, in campo rubeo”35. Jak z tego wynika, jedynie drugie z cytowanych źródeł
wspomina o koronie na głowie Lwa, natomiast nie występuje ona u Długosza, podobnie jak na
pochodzących z tego stulecia wizerunkach. Jest to widoczne na nagrobku Władysława Jagiełły, na
pieczęciach majestatycznych owego władcy i jego synów, a także we wspomnianych już wcześniej
obcych herbarzach z XV w. (Armorial Lyncenich, Codex Bergshammar, Armorial de la Toisson
d’Or), w których godło to jest umieszczone zawsze w błękitnym polu. W przytoczonych wyżej
polskich opisach pole to było zaś albo błękitne, albo czerwone. Jeszcze w początkach XVI w.
wygląd tego herbu nie był jednolity. Świadczy o tym jego wizerunek na wielopolowej tarczy
z herbami państwowymi i ziemskimi przedstawionej na miniaturze w Mszale jasnogórskim z ok.
1506 r., gdzie złoty Lew w błękitnym polu, bez korony na głowie, zwrócony jest w prawą stronę36.
Jak wyżej wspomniano, na pochodzącym z tego samego czasu drzeworycie w Statucie Łaskiego
omawiany herb różni się od tamtego wieloma szczegółami.
W tej sytuacji jego wizerunek na sandomierskim fresku mieści się w ramach rozbieżności, jakie w czasach jagiellońskich zachodziły w przedstawieniu tego herbu. Widoczne na nim usytuowanie
Lwa w czerwonym polu, jak też brak korony na
jego głowie, znajdują wiele analogii w przywołanym wyżej materiale źródłowym. Warto jednak
zwrócić uwagę na dość nietypowy wygląd jego
ogona, który rozdwaja się, podobnie jak to ma
miejsce w herbie Królestwa Czeskiego. Na wszystkich wspomnianych wyżej przedstawieniach ogon
ten jest bowiem pojedynczy, chociaż niekiedy dość
rozbudowany. Podobnie też niezbyt mocno została
zarysowana skała, na którą wspina się to heraldyczne zwierzę, której namiastką może być ciemny pas
wzdłuż bocznej prawej krawędzi tarczy.
Trzeci z herbów przedstawia podwójny złoty
3. Podwójny Krzyż
krzyż w niebieskim polu37 (il. 3). Jest on identyfiB. Paprocki, op. cit., s. 609 (mylnie, powinno być: 709).
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, s. 14; M. Walczak, op. cit., s. 267.
34
Annales, L. 10 et 11, Varsaviae 1997, s. 90.
35
Klejnoty, s. 53–54; w niektórych rękopisach tego dzieła znalazły się odmienne zapisy tego fragmentu: „in campo
blaneo”, „in campo caelestino”, „in campo blaveo”, zapewne oznaczały one barwę błękitną.
36
Barwny wizerunek tej miniatury został zamieszczony w publikacji Orzeł Biały, s. 101, jej opis tamże, s. 233.
37
Na omawianych tu herbach kolor niebieski występuje w bardzo ciemnym odcieniu, miejscami przechodząc niemal w czerń. Z pewnością można go jednak utożsamiać z heraldycznym błękitem.
32
33
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kowany z herbem Jagiellonów, a geneza godła była różnie formułowana. Jego początki sięgają
schyłku XIV w.38 Wystąpił na jednej z opisanych przez Długosza chorągwi obecnych w bitwie pod
Grunwaldem, mianowicie na tzw. chorągwi gończej, wymienionej na drugim miejscu za wielką
chorągwią krakowską: „Secundum vexillum Goncza, cuius due cruces cerulee in campo celestino
erat insigne”39. Pod tą chorągwią stawali rycerze tworzący przyboczny oddział króla40, stąd też
zapewne na jej płachcie umieszczono godło herbu, który mógł pełnić rolę jego osobistego znaku.
Kolejna wzmianka u Długosza odnosząca się do tego obiektu dotyczy rozgrywających się w tym
samym roku wypadków pod Tucholą, gdzie obserwowano chorągiew królewską „geminatam crucem ceruleam in campo celestino habente pro insigni”41. Natomiast w bitwie pod Koronowem
wojska polskie dysponowały znakiem bojowym „geminatam crucem puniceam in alba sindone
insutam”. W tym wypadku mamy więc do czynienia z zupełnie innymi kolorami niż we wcześniejszych opisach42.
Wśród dość licznie zachowanych zabytków z epoki jagiellońskiej, na których herb ten, używany po śmierci Jagiełły przez panujących w Polsce członków jego dynastii, znalazł swoje miejsce,
warto zwrócić uwagę na takie, na których utrwalone zostały jego barwy. Do najstarszych przedstawień tego typu należy z pewnością jedyne znane dotąd barwne wyobrażenie Podwójnego Krzyża z czasów Jagiełły widniejące w tarczy umieszczonej na zworniku w zamkowej kaplicy św. Trójcy
w Lublinie. Godło tego herbu jest złote, a pole tarczy czerwone. Ramiona krzyża lekko rozszerzają się na nim ku końcom, przy czym ramię górne jest o połowę krótsze od dolnego43. Wizerunki
herbu z podobnie wyglądającym godłem można też napotkać we wspomnianych obcych herbarzach — Złotego Runa, Lyncenich i Bergshammar, gdzie złoty Podwójny Krzyż widnieje w polu
błękitnym. Ten sam metal i barwa występują w wizerunkach Podwójnego Krzyża z początków
XVI w. w Mszale jasnogórskim i na drzeworycie w Statucie Łaskiego, przy czym na drugim z nich
został umieszczony na zielonym wzgórzu.
Innym problemem istotnym dla opisu omawianego teraz herbu jest kształt samego godła. Należy bowiem zauważyć, że na wizerunkach górne ramiona tego krzyża albo są krótsze od dolnych,
albo im równe. Pierwsza ewentualność jest typowa dla wczesnego okresu występowania tego
herbu, gdy krzyże z krótszym ramieniem górnym liczebnie przeważają na jego wyobrażeniach44.
Druga natomiast staje się regułą w czasach późniejszych, począwszy od panowania Kazimierza
Jagiellończyka. W herbie widniejącym na wykonanym w 1492 r. grobowcu tego monarchy długość wszystkich ramion krzyża jest jednakowa, tak samo jak we wzmiankowanych wyżej przedstawieniach z początków XVI stulecia, czyli w Mszale jasnogórskim i Statucie Łaskiego. Zapewne
też taki krzyż miał na myśli piszący w drugiej połowie XV w. Długosz w cytowanych wyżej
Jako znak samoistny pojawił się wówczas na denarach krakowskich emitowanych zapewne zaraz po koronacji
w 1386 r. oraz na denarach litewskich z ok. 1390 r. — zob. R. Kiersnowski, Godła jagiellońskie, w tegoż: Historia
— pieniądz — herb. Opera selecta, Warszawa 2008, s. 462 (pierwodruk: „Wiadomości Numizmatyczne”, 32, 1988,
z. 1–2, s. 1–28). Zob. też S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, s. 63, przypis 118.
39
Annales, L. 10 et 11, Varsaviae 1997, s. 89.
40
A. Nadolski, Grunwald. Wybrane problemy, Olsztyn 1990, s. 66.
41
Annales, L. 10 et 11, Varsaviae 1997, s. 161.
42
Annales, L. 10 et 11, Varsaviae 1997, s. 155. Nie można ustalić, czy wojska królewskie dysponowały dwiema chorągwiami z tym samym godłem, ale o odmiennych barwach, czy też Długosz popełnił pomyłkę, opisując chorągiew
gończą, zob. Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby, s. 248–249.
43
Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby, s. 246.
44
Być może do tej postaci omawianego godła odnosi się sformułowanie „crux bina” obecne w przywileju menniczym Władysława Jagiełły dla Wschowy, zob. R. Kiersnowski, Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich,
Warszawa 1964, s. 109.
38
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tekstach, określając go mianem „crux geminata”45. Na sandomierskim fryzie godło to ma postać
krzyża o dwóch parach ramion, z których górne są dwukrotnie krótsze od dolnych, a obie pary są
nierównomiernie rozmieszczone na pionowej belce. Wszystkie zakończenia ramion i belki tego
krzyża są lekko rozszerzone na krańcach. Jak można z tego wnioskować, jest to wczesna wersja
tego godła, utożsamiana z krzyżem „patriarszym”, a nie „bliźniaczym”.
Czwarte w kolejności miejsce w omawianym zestawieniu zajmuje wizerunek ukazujący białego koronowanego Orła w czerwonym polu tarczy, który z pewnością da się utożsamić z herbem Królestwa Polskiego (il. 4). Jego początki
sięgają 1295 r., a w następnych stuleciach stale
występował on w miejscach i na przedmiotach
mających związek z funkcjonowaniem polskiego
państwa46. Pod Grunwaldem godło to widniało
na „wielkiej” chorągwi, będącej zarazem znakiem
bojowym ziemi krakowskiej, którą Długosz wymienił na pierwszym miejscu w swoim wykazie:
„Primum vexillum magnum Cracoviensis terre,
cuius alba aquila coronata extensis alis in campo
rubeo erat”47. Natomiast w Klejnotach znak ten
został opisany jeszcze dokładniej: „Aquila alba,
in capite gestans coronam auream, alis extensis
in longum per lineam auream ordinatis, in campo rubeo”48. Mamy więc tu wzmiankę o złotej
wstędze — przepasce (linea aurea) na skrzydłach.
Taką przepaskę, często zakończoną trójlistnie na
obu skrzydłach, posiada większość wyobrażeń
Orła Białego z tamtego czasu49. Tymczasem godło na fryzie jest jej pozbawione, jedynie w za4. Orzeł Biały
kończeniach skrzydeł widać resztki złotej farby,
co może sugerować wcześniejsze istnienie tam
rozet w kształcie trójliścienia. Warto zauważyć, że podobny wygląd ma Orzeł bez korony umieszczony w stopie wspomnianego już wcześniej relikwiarza (pacyfikału) z kolegiaty sandomierskiej,
u którego w zakończeniu skrzydeł zamieszczono rozety w postaci trzech stykających się ze sobą
kół, natomiast zabrakło na nich owej przepaski50. Mówiąc o innych szczegółach w wyglądzie tego
R. Kiersnowski (Godła jagiellońskie, s. 463–464) zwraca uwagę na określenie Krzyża Jagiellońskiego mianem „crux
geminata” w późniejszej redakcji Klejnotów. Wskazuje to, jego zdaniem, na formę owego godła, którym jest „prawie zawsze krzyż o dwóch belkach poziomych równej długości, umieszczonych symetrycznie na belce pionowej w jednakowej
długości od jej końców. Jest to więc krzyż identyczny z obu stron, nie ma «góry» i «dołu», natomiast krzyż podwójny,
tzw. «patriarszy» ma górne ramię krótsze od dolnego i umieszczone asymetrycznie w górnej części belki pionowej”.
46
Bogaty zestaw wyobrażeń Orła Białego zawiera cytowana już publikacja: Orzeł Biały — 700 lat herbu państwa
polskiego; jego dzieje przedstawiła A. Jaworska, Orzeł Biały herb państwa polskiego, Warszawa 2003, gdzie wcześniejsza
literatura.
47
Annales, L. 10 et 11, Varsaviae 1997, s. 88.
48
Klejnoty, s. 52.
49
P. Mrozowski, Formy i stylizacje Orła Białego w średniowieczu, w: Orzeł Biały herb państwa polskiego. Materiały sesji
naukowej w dniach 27–28 czerwca 1995 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, red. S. K. Kuczyński, Warszawa
1996, s. 63–64.
50
Zob. Orzeł Biały — 700 lat, s. 95, il. 31 i opis na s. 232.
45
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godła, należałoby wspomnieć charakterystyczne dla niektórych jego wizerunków w tamtej epoce
pojedyncze długie pióra wystające z szyi i z górnej części skrzydeł, jakie można także dostrzec np.
w przedstawieniu omawianego herbu na stopie monstrancji z początków XV w. z kościoła Bożego
Ciała w Poznaniu, ufundowanej na początku XV w. przez Władysława Jagiełłę51. Dopełnieniem
cech charakterystycznych w wyglądzie omawianego Orła są jego złote szpony i masywny dziób
z resztkami tegoż metalu oraz mały, wachlarzowaty ogon.
Kolejny po Orle Białym herb przedstawia litewską Pogoń (il. V). Herb ten, którego nazwa pojawia się w polskich źródłach dopiero w XVI w., związany od początku z Wielkim Księstwem Litewskim, był używany także w polskim systemie heraldycznym52. Został umieszczony na pieczęciach Władysława Jagiełły: na wspomnianej już pieczęci majestatycznej, gdzie posiada dodatkowy
element w postaci skrzydlatego smoka usytuowanego pod koniem, jak też bez smoka na pieczęciach kancelaryjnych, na których zajmuje drugie miejsce na czteropolowej tarczy po Orle, a przed
herbami ziemi kaliskiej i Kujaw53. Znalazł się również na grobowcu tego władcy54. Wszędzie jako
godło ma jeźdźca w zbroi, w hełmie i z tarczą, na której widnieje opisany wcześniej Podwójny
Krzyż. Jeździec siedzący na galopującym koniu wznosi poziomo w prawej ręce obnażony miecz.
Z opisów i przedstawień ikonograficznych można poznać barwy tego herbu. Długosz podał
je, opisując wygląd królewskiej chorągwi nadwornej pod Grunwaldem: „Tercium [vexillum —
J. P.] cubiculariorum, cuius vir armatus equo candido insidens gladium quoque manu vibrans
in campo rubeo erat insigne”55. Natomiast w Klejnotach znalazły się kolejne szczegóły na temat
tego herbu: „Racione autem ducatus magni Lythwanie rex Polonie defert armatum virum manum extensam cum gladio vibtaro tenentem, geminatam crucem in brachio gestantem, albo
equo insidentem”56. We wspominanych tu zachodnich herbarzach (Armorial Lyncenich i Codex
Bergshammar) Pogoń występuje w roli herbu litewskiego, o czym świadczą Kolumny zamiast
Podwójnego Krzyża na tarczach jeźdźców. Zarówno rycerze, jak i konie mają kolor biały (heraldyczne srebro), natomiast pola tarcz są czerwone57.
W świetle powyższych ustaleń omawiany obecnie herb z sandomierskiego fryzu jawi się jako
typowe przedstawienie Pogoni, chociaż różni się niektórymi detalami od jej późnośredniowiecznych przedstawień utrwalonych na innych wizerunkach czy w opisach. W czerwonym polu widoczny jest zwrócony w prawo biały koń, na nim jeździec w zbroi, mający na głowie otwarty,
stożkowy hełm z wysoko wysklepionym spiczastym dzwonem. Miecz trzyma nie poziomo, lecz
ukośnie przed sobą. Na jego tarczy, której zachowała się tylko część dolna, można dostrzec fragment godła w postaci białego krzyża. Sylwetka jeźdźca jest oddana ciemną barwą, podobnie jak
siodło i widoczne fragmenty końskiej uprzęży. Obecność Pogoni na tym fryzie, podobnie jak
w innych, opisanych wyżej zestawach herbów, wynikała z jej roli jako osobistego herbu króla JaTamże, s. 91, il. 25 i opis na s. 232.
Zdaniem R. Kiersnowskiego (Godła jagiellońskie, s. 456) pełna heraldyzacja Pogoni nastąpiła dopiero w drugiej
połowie XV w., z czym polemizuje Z. Piech (Monety, pieczęcie i herby, s. 228), wiążąc moment całkowitego ukształtowania tego herbu z okresem wcześniejszym, przypadającym na początki panowania Władysława Jagiełły.
53
M. Gumowski, op. cit., s. 13–14 i tabl. VIII nr 14, 15, tabl. IX nr 13.
54
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, s. 30–31.
55
Annales, L. 10 et 11, Varsaviae 1997, s. 89; Długosz podaje tamże (s. 92–93), iż Pogoń widniała także na płachcie
występującej w składzie wojsk polskich chorągwi księcia Zygmunta Korybutowicza, zaś w armii litewskiej znajdowała się aż na trzydziestu chorągwiach, których płachty miały kolor czerwony, a godła różniły się jedynie maścią koni,
zob. R. Kiersnowski, Godła jagiellońskie, s. 456–457.
56
Klejnoty, s. 53.
57
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, s. 55.
51
52

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

14

Tomisław Giergiel, Jan Ptak

giełły lub znaku jego dynastii58. Nie można wykluczyć jednak, że pojawiła się ona w tym miejscu
jako herb Wielkiego Księstwa Litewskiego z racji piastowania przez tego monarchę najwyższej
władzy w obu państwach.
Jako szósty w kolejności znalazł się na fresku herb przedstawiający brodatą głowę w koronie, z długimi włosami i ze słabo widocznymi
detalami twarzy (il. 5). Jest to niewątpliwie doskonale znany w polskiej heraldyce terytorialnej
herb ziemi dobrzyńskiej. Pojawił się w czasach
Kazimierza Wielkiego i — według rozpowszechnionego przekonania — jego godło przedstawia
głowę tego monarchy59. Znajdująca się na niej
korona zazwyczaj jest wzbogacona o rogi, co widać na zachowanych z XIV w. elementach rzeźby architektonicznej, m.in. w Krakowie, Wiślicy
i Sandomierzu60. W piętnastowiecznych opisach
tego herbu znaleźć można dodatkowe szczegóły
odnoszące się do jego godła i tynktury. Według
Długosza, opisana przez niego chorągiew ziemi dobrzyńskiej, jako piętnasta wśród polskich
znaków bojowych pod Grunwaldem, miała na
płachcie „faciem humanam senilem ad femur se
protendentem capite diademate adornato cornibus quoque exasperato in campo ceruleo”61.
Z kolei w Insygniach „Dobrzinensis terra, que in
campo rubeo caput hominis canum cum barba
5. Ziemia Dobrzyńska
etiam cana, usque ad umbilicum corpus humanum habens protensum, et caput coronatum; ex
corona et capite duo cornua contra se prominent; extremitas vero umbilici corona decorata est
cerulea”62. W obu przytoczonych zapiskach pojawia się więc to samo godło, ale w polach o odmiennych barwach: w pierwszym fragmencie jest ono żółte (zapewne identyczne z heraldycznym
złotem), natomiast w drugim — czerwone. Warto zauważyć, że w piętnastowiecznych herbarzach
na zachodzie Europy ukoronowana głowa, z której wyrastają rogi, jest umieszczona w czarnym
polu63. W późniejszych przedstawieniach barwą pola tarczy tego herbu jest czerwień, m.in. na
wspominanym tu często drzeworycie w Statucie Łaskiego. Przy opisie godła nie można też pominąć jego dolnej części, którą stanowi ozdobny kołnierz pod szyją tej postaci, często w formie
drugiej, odwróconej korony.
Wizerunek tego herbu w sandomierskiej katedrze, podobnie jak inne w tym zestawie, wykazuje znaczące odstępstwa od jego znanych przedstawień z epoki późnego średniowiecza. Pole
tarczy jest tu bardzo ciemne, o barwie niebieskiej, przechodzącej w czerń. Pod szyją nie widać
korony, lecz kołnierz ma formę złotej obręczy z wypustkami skierowanymi w dół. Nie można
58
59
60
61
62
63

R. Kiersnowski, Godła jagiellońskie, s. 457.
Poglądy badaczy na temat genezy i treści tego herbu prezentuje M. Walczak, op. cit., s. 242–243, 322–328.
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, s. 16–18.
Annales, L. 10 et 11, Varsaviae 1997, s. 90.
Klejnoty, s. 55.
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, s. 56.
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tam także dostrzec rogów w godle, choć być może
jest to efekt małej czytelności szczegółów w górnej
części tarczy.
Następny, siódmy z kolei herb przedstawia połowę czerwonego lwa w polu prawym i połowę białego orła w polu lewym, połączone ze sobą (il. 6).
Najstarsze przedstawienia tak wyglądającego godła,
występujące już w czasach ostatnich Piastów, identyfikowane są z herbem Kujaw, stanowiących bezpośrednie dziedzictwo Władysława Łokietka i jego
następcy64. Później znalazł się on w zespole kilku
najważniejszych herbów, które oznaczały władztwo
państwowo–terytorialne Jagiellonów.
W polskiej heraldyce ziemskiej z czasem zaczęto używać kilku herbów, których godłami były
hybrydy w postaci połulwa i połuorła. Poza wspomnianym herbem Kujaw (jak też osobno dwóch
województw leżących w obrębie tej krainy: brzesko–kujawskiego i inowrocławskiego), widniały
one w tarczach herbowych województw łęczyckiego i sieradzkiego. Owe herby różniły się między
6. Kujawy
sobą barwami godeł i tarcz, przy czym barwy te
w okresie jagiellońskim nie były do końca ustabilizowane65. W świetle cytowanych tu źródeł piętnastowiecznych miały one wyglądać następująco:
na chorągwi kujawskiej pod Grunwaldem „w jednej połowie było pół czarnego orła na żółtym
polu, w drugiej połowa białego lwa na czerwonym polu z koronami na głowach”66, zaś w jej
herbie opisanym w Klejnotach w złotym polu połowa czerwonego koronowanego orła i czarnego
koronowanego lwa67. Na chorągwi ziemi sieradzkiej widniało „pół białego orła na czerwonym
polu a w drugiej połowie pół płomienistego lwa na białym polu”68, w Klejnotach jej herb zawierał
w polu złotym połowę czarnego koronowanego orła, a na drugiej połowie pół białego koronowanego lwa w czerwonym polu69. Z kolei chorągiew ziemi łęczyckiej miała „połowę czarnego orła
i połowę białego lwa z koronami na głowach na żółtym polu”70, a jej herb w Klejnotach połowę
czerwonego koronowanego lwa w białym polu i połowę białego orła w polu czerwonym71. Tak
więc nawet w obu tych dziełach, których autorstwo przypisuje się Długoszowi, występują znaczne różnice w tynkturach trzech analizowanych obecnie herbów72. Warto też zauważyć, iż w nich
Z. Piech, Uwagi o genezie i symbolice herbu książąt kujawskich, „Studia Historyczne”, 30, 1985, z. 3, s. 183.
Stwierdza to m.in. S. K. Kuczyński (Polskie herby ziemskie, s. 115).
66
Roczniki, Ks. 10 i 11, Warszawa 1982, s. 103.
67
Klejnoty, s. 55.
68
Roczniki, Ks. 10 i 11, Warszawa 1982, s. 103.
69
Klejnoty, s. 54.
70
Roczniki, Ks. 10 i 11, Warszawa 1982, s. 103.
71
Klejnoty, s. 54.
72
P. Dymmel w artykule Problem autorstwa „Klejnotów” przypisywanych Janowi Długoszowi („Rocznik Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego”, T. 1, 1993, s. 68) rozbieżności występujące w wyglądzie herbów w Rocznikach i Klejnotach uzasadnia uwzględnieniem przez Długosza zmian, jakie dokonały się w tym zakresie od epoki Grunwaldu do
czasów, w których tworzył oba dzieła.
64
65
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jako pierwszy niekiedy wymieniany jest połuorzeł, a niekiedy połulew, co z pewnością może być
istotne dla ustalenia, która z tych figur znajduje się w prawym polu heraldycznym tarczy (gdyż tę
część powinno się opisywać w pierwszej kolejności), która zaś w lewym. Jednak w tym wypadku
będzie to zapewne bez znaczenia, gdyż na wizerunkach owych herbów połulew zawsze jest tu
w prawym, a połuorzeł w lewym polu tarczy.
Wykazane wyżej rozbieżności w wyglądzie tych herbów, szczególnie w ich tynkturach, nie wyczerpują jeszcze wszystkich wersji ich wyglądu. Herbarze zachodnioeuropejskie tak przedstawiają
bowiem tę hybrydę na wizerunkach herbu kujawskiego, że na tarczy dwudzielnej w słup w polu
prawym jest umieszczony srebrny połulew na czarnym tle i czerwony połuorzeł na złotym tle
(Armorial Lyncenich i Codex Bergshammar) bądź na tak samo podzielonej tarczy złoty połulew
w polu czerwonym i czarny połuorzeł w polu srebrnym (Herbarz Złotego Runa), przy czym te
godła nie posiadają koron73. We wspominanym tu wielokrotnie Mszale jasnogórskim z początków XVI w. w herbie tym występuje biały połulew w czerwonym polu i czarny połuorzeł w polu
złotym, czyli wygląda on identycznie jak opisany w Rocznikach Długosza. Z kolei w jednej z wersji barwionego drzeworytu w Statucie Łaskiego występują trzy tarcze herbowe z omawianym tu
godłem, odnoszące się z pewnością do Kujaw oraz województw sieradzkiego i łęczyckiego. Na
jednej jest czarny połulew w złotym polu i czarny połuorzeł w polu czerwonym, na drugiej czarny
połulew i biały połuorzeł w polu złotym, na trzeciej wreszcie czerwony połulew w polu białym
i biały połuorzeł w polu czerwonym74.
Uwzględniając powyższe cechy i warianty wyglądu herbu kujawskiego trzeba stwierdzić, iż
omawiane wyobrażenie na sandomierskim fryzie wykazuje w tym zakresie wiele odrębności.
W treści samego godła występuje znamienny szczegół, jakim jest obecność korony tylko na głowie połuorła, podczas gdy połulew jest jej pozbawiony. W niemal wszystkich znanych wizerunkach głowy obu tych zwierząt przykryte są bowiem wspólną koroną. Inny problem to barwy
godła i pola tego herbu. Widnieje na nim bowiem czerwony połulew i biały połuorzeł, co nie
jest spotykane w żadnym z wyżej omówionych przedstawieniach herbu kujawskiego. Takie barwy godła możemy znaleźć jedynie w opisie herbu ziemi sieradzkiej w Rocznikach Długosza oraz
ziemi łęczyckiej w Klejnotach i na drzeworycie w Statucie Łaskiego. Jeszcze mniej typowe okazuje
się utrwalone we fryzie pole tego herbu. Jest ono bowiem jednolicie ciemnoniebieskie, niemal
granatowe, na całej powierzchni tarczy. Tak jak w analizowanym wcześniej herbie ziemi sandomierskiej, umieszczenie czerwonego godła w niebieskim (heraldycznie — błękitnym) polu kłóci
się z zasadą alternacji barw.
Przedostatni w szeregu omawianych tu herbów przedstawia umieszczoną w szachowanym biało–czarnym polu głowę rogatego zwierzęcia nakrytą złotą koroną i ze złotym pierścieniem w nozdrzach (il. 7). Według piętnastowiecznych opisów tak wyglądał herb ziemi kaliskiej. Jan Długosz
podał jego wizerunek na chorągwi pod Grunwaldem: „[vexillum — J. P.] Calisiense caput bubali
in scacorum tabula diademate regio ornatum, ex cuius naribus circulus rotundus pendebat, habens pro insigni”75. Natomiast w Klejnotach znalazła się również wzmianka o barwach pola tarczy
mającego formę szachownicy: Calisiensis terra [...] que caput zambronis coronatum, circulo e naribus pendente, in tabula scakali portat, in campo partim albo, partim rubeo76. Biało–czerwona
szachownica, na której usytuowany był czarny bawoli łeb w złotej koronie, występuje też w cyto73
74
75
76

S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, s. 55.
Tamże, barwna reprodukcja na wyklejkach okładek.
Annales, L. 10 et 11, Varsaviae 1997, s. 89.
Klejnoty, s. 53.
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8. Herb cylejski

wanych wcześniej herbarzach zachodnioeuropejskich z XV w., gdzie omawiany herb kojarzony był
z Wielkopolską77. Używany był już w XIV w., o czym świadczą jego wyobrażenia na budowlach
w Sandomierzu, Wiślicy i Krakowie, natomiast jego szachowane pole jest znane od czasów Jadwigi
i Jagiełły78. Za odstępstwo od ogólnie przyjętego wyglądu tego herbu można uznać brak w jego
godle korony na nagrobku tego władcy. Na wizerunku w składzie omawianego fryzu herb ten posiada godło podobne do wspomnianych wyżej, przy czym głowa zwierzęcia jest barwą zbliżona do
złota. Natomiast umieszczenie jej w szachowanym polu biało–czarnym, a nie biało–czerwonym,
zdecydowanie odróżnia ten herb od jego typowych przedstawień.
Szereg herbów na fryzie zamyka skwadrowana tarcza, mająca w pokrytych błękitną barwą
polach pierwszym i czwartym po trzy złote gwiazdy w układzie 2:1, zaś w pozostałych polach
po dwie białe belki na czerwonym tle (il. 8). Herb ten nie należy do naszego rodzimego zasobu
heraldycznego, lecz zachował się w Polsce na kilku zabytkach pochodzących z XV w., o czym
będzie mowa w dalszej części tej pracy. Należał on do rodziny hrabiów Cilii, z której wywodziła
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, s. 55: Armorial Lyncenich: hertoghedom van groet polen, Codex Bergshammar: out polen, Armorial de la Toisson d’Or: la grande polaine. Zdaniem tego badacza herb z głową żubra na
szachownicy był od XIV w. znakiem heraldycznym całej Wielkopolski, a dopiero w drugiej połowie następnego
stulecia stał się herbem samej ziemi kaliskiej (tamże, s. 15). Odmiennego zdania jest R. Marciniak (O rzekomym
herbie Wielkopolski XIV i XV wieku, „Roczniki Historyczne”, 65, 1999, s. 53 i n.), według którego był to od początku jedynie herb ziemi kaliskiej, zaś stanowiąca drugą część Wielkopolski ziemia poznańska miała zawsze w godle
orła bez korony.
78
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, s. 14. Wyobrażenia tego herbu z polem w postaci szachownicy znaleźć
można na wspomnianej pieczęci majestatycznej Władysława Jagiełły i na najstarszym berle Uniwersytetu krakowskiego z pocz. XV w., zob. S. K. Kuczyński, Jeszcze o najstarszym berle Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Wiadomości
Numizmatyczne”, R. 13, 1969, z. 4, s. 200.
77
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się m.in. Anna zwana w Polsce Cylejską, żona Władysława Jagiełły w latach 1403–141679 oraz jej
bliski kuzyn hrabia Herman, który odgrywał dużą rolę w dyplomatycznych stosunkach pomiędzy dworem polskim a cesarzem Zygmuntem Luksemburskim. Z czasów późnego średniowiecza
zachowało się wiele wizerunków tego herbu, dzięki czemu można stwierdzić, iż jego omawiane
obecnie wyobrażenie jest bardzo dokładnie wykonane, zarówno co do treści, jak i kolorystyki80.
W odróżnieniu od większości obecnych na fryzie występuje tu w roli herbu rodowego, a nie
państwowego czy ziemskiego. Wrócimy do niego ze względu na jego zasadnicze znaczenie dla
interpretacji zabytku.
Do wyjaśnienia pozostaje sprawa wykazanych wyżej różnic w wyglądzie pomiędzy herbami
odkrytymi w katedrze a znanymi z innych przekazów źródłowych. Chodzi tu zwłaszcza o niespotykane gdzie indziej tynktury ich pól, które wystąpiły w herbach ziemi sandomierskiej (niebieskie pasy zamiast białych/srebrnych ewentualnie żółtych/złotych), ziemi dobrzyńskiej i Kujaw
(niebieskie pola tarcz), czy wreszcie Wielkopolski (ziemi kaliskiej), gdzie widnieje biało–czarna
szachownica zamiast biało–czerwonej. Trudno określić przyczyny, dla których takie odstępstwa
od barw powszechnie stosowanych w tych miejscach zostały wprowadzone przez wykonawcę
herbów, nawet jeśli wówczas istniała jeszcze w tym zakresie duża dowolność. Można np. zastanawiać się, czy wspomniane wyżej zasady heraldyki w zakresie alternacji barw nie były wtedy
w Polsce powszechnie przyjęte, czy też jedynie sandomierski malarz ich nie uwzględnił. Jeżeli
był to ten sam artysta, który malował freski, powstać też może pytanie, czy mogło o tym zadecydować jego wschodnie pochodzenie i osadzenie jego twórczości w kręgu sztuki bizantyńskiej,
co mogłoby z kolei pociągać za sobą nieznajomość reguł heraldycznych, lub też brak staranności
w ich przestrzeganiu.
W grę mogłaby wchodzić też ewentualność, iż barwy te pierwotnie były inne niż widoczne
obecnie, po czym uległy zmianie bądź w sposób zamierzony w wyniku przemalowań, bądź też
drogą naturalną pod wpływem czasu i niekorzystnych czynników zewnętrznych. Jako pewną
analogię dla tych domniemań można wskazać przypadek związany z barwą Podwójnego Krzyża
w lubelskiej kaplicy zamkowej. Godło tego herbu jest obecnie złote, choć przed konserwacją jego
tynktura była identyfikowana z bielą. Istnieje przypuszczenie, iż wskazówką, pozwalającą przywróć jego prawidłowy kolor, były pozostałe na nim ślady pierwotnego zabarwienia81. Nie można
wykluczać, że na omawianych tu herbach także nastąpiły ubytki farb (można sądzić, że były to
głównie złoto i biel), a pozostał w tych miejscach podkład w kolorze ciemnoniebieskim. Sprawa
ta z pewnością wymaga dalszych badań z odwołaniem się do wiedzy z zakresu średniowiecznych
technik malarskich i właściwości używanych wówczas materiałów. Być może też w wyniku takich
procesów znikły rogi na głowie będącej godłem w herbie ziemi dobrzyńskiej, dziś już na nim
niewidoczne.
K. Pieradzka, Anna Cyllejska, w: Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. 1, Kraków 1935, s. 121; J. Tęgowski,
Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań–Wrocław 1999, s. 127–128.
80
Herb cylejski prezentuje między innymi aż dwukrotnie w formie barwionych drzeworytów „Kronika soboru
w Konstancji” Ulricha von Richentala (Concilium zu Konstanz, Augsburg 1483, dostępna on–line w zasobach Bayerische Staatsbibliothek: <http://inkunabeln.digitale-sammlungen.de/JPG100_r_178_185.jpg>): k. CLXXv. —
herb Barbary Cylejskiej, żony cesarza Zygmunta Luksemburskiego, oraz na k. LXXXVI — herb hrabiego Hermana
cylejskiego i jego syna Fryderyka; pojawia się on także w „Kronice świata” Hartmanna Schedla (Das Buch der Croniken und Geschichten, Augsburg 1500, k. CCVII). Pieczęć Barbary Cylejskiej wydał O. Posse, Die Siegel der Deutschen
Kaiser und Könige von 751 bis 1806, Bd. II, Dresden 1910, Tafel 18. Kilka źródeł ikonograficznych przedstawiających herb cylejski jest reprodukowanych w pracy O. Neubeckera, Heraldry. Sources, symbols and meaning, London
1997, s. 146, 188.
81
Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby, s. 246.
79

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

Fryz heraldyczny odkryty w katedrze sandomierskiej

19

Z kolei niespotykane gdzie indziej usytuowanie w herbie Kujaw korony tylko na głowie połuorła i jej brak na głowie połulwa zdaje się być rozwiązaniem oryginalnym, świadczącym o inwencji malarza, podobnie jak rozdwojony lwi ogon w godle herbu Rusi.
Następnym zagadnieniem, które warto rozważyć, jest skład omawianego zestawienia herbów
i ich kolejność. Jak wcześniej wspomniano, herbów tych jest ogółem dziewięć, z czego jeden państwowy (Orzeł Biały), jeden państwowy lub dynastyczny (Pogoń), dwa związane z parą królewską
(jagielloński i cylejski) oraz pięć ziemskich: sandomierski, ruski, dobrzyński, kujawski i wielkopolski (względnie: kaliski). Nie ulega wątpliwości, iż dobór tych herbów był nieprzypadkowy, co
wynika z porównania go z innymi zestawieniami heraldycznymi powstałymi w późnym średniowieczu. W czasach Kazimierza Wielkiego ukształtował się zespół sześciu herbów oznaczających
ówczesne Królestwo Polskie i jego główne terytoria. Poza Orłem Białym weszły w jego skład
herby Kujaw, Rusi Czerwonej, Wielkopolski (bawola głowa) oraz ziem sandomierskiej i dobrzyńskiej82. Ich przedstawienia zachowały się m.in. we wzmiankowanych już uprzednio budowlach
sakralnych i świeckich z tamtego czasu, jako elementy rzeźby dekoracyjnej.
Zespół herbów państwowych i terytorialnych tworzący wieniec wokół wizerunku zasiadającego na tronie monarchy zawiera używana od końca XIV w. pieczęć majestatyczna Władysława
Jagiełły. Znalazło się ich tam w sumie siedem, gdyż do opisanego wyżej zestawu doszła Pogoń. Był
to herb Wielkiego Księstwa Litewskiego, a jednocześnie w heraldyce polskiej mógł być traktowany jako jagielloński, obok Podwójnego Krzyża. Stąd też, jak wcześniej wspomniano, był m.in.
umieszczony na dwóch polskich chorągwiach pod Grunwaldem (nadwornej i Zygmunta Korybutowicza). Te same herby znalazły się na pieczęci majestatycznej Władysława Warneńczyka,
zaś analogiczna pieczęć jego następcy Kazimierza Jagiellończyka została wzbogacona dodatkowo
o herb Prus Królewskich. Z kolei na grobowcu Jagiełły, powstałym zapewne jeszcze za życia tego
monarchy w 1421 r., znalazły się po dwa herby z polskim Orłem i Pogonią, ponadto herb Wielkopolski (kaliski), ziemi dobrzyńskiej i Rusi, jako nowy doszedł też do nich herb ziemi wieluńskiej83. Natomiast wykonany w 1492 r. grobowiec Kazimierza Jagiellończyka obok dwukrotnie
zamieszczonej tarczy z Orłem zawiera też Pogoń, herby ziemi dobrzyńskiej i Kujaw, ponadto
tarcze z Podwójnym Krzyżem jagiellońskim i godłem austriackim. Jak z tego wynika, sandomierskie herby tworzą zestawienie typowe dla czasów Władysława Jagiełły, wykazując szczególną
zbieżność z wieńcem herbowym występującym na jego pieczęci majestatycznej i uzupełnionym
o dwa kolejne — jagielloński i cylejski. Zasób herbów na omawianym fryzie był więc ściśle określony, stanowiąc odzwierciedlenie czytelnego programu heraldycznego, o którym będzie mowa
w dalszej kolejności.
Należałoby przy okazji rozważyć, czy układ tych herbów na ścianie sandomierskiej świątyni
był dowolny, czy też wynikał z ich hierarchii. Przy rozmieszczeniu herbów w jednej linii istniała
reguła, że najbardziej dostojne zajmowały miejsca wewnątrz szeregu, zaś mniej znaczące — przy
obu jego końcach. W wypadku omawianego fryzu najważniejsze były z pewnością Orzeł Biały
i Pogoń, umieszczone na nim — licząc od lewej strony — jako czwarty i piąty w kolejności. Pozostałe herby powinny być naprzemiennie ustawione za nimi. Być może więc należałoby uznać,
że nadano im następujące ustawienie: Orzeł Biały, Pogoń, Podwójny Krzyż, następnie zaś herby
ziemi dobrzyńskiej, Rusi, Kujaw, ziemi sandomierskiej, Wielkopolski (ziemi kaliskiej) i cylejski.
Porządek ten odbiega, jak można się przekonać, od występującego na pieczęci Władysława JaS. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, s. 13.
Umieszczenie na sarkofagu Jagiełły herbu ziemi wieluńskiej miało nawiązywać do jej odzyskania przez tego monarchę w 1396 r., zob. tamże, s. 29.
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giełły, gdzie herby ułożone wokół wizerunku władcy zachowują określoną kolejność w układzie
naprzemianległym, począwszy od góry po prawej stronie heraldycznej. Wygląda ona następująco:
Orzeł Biały, Pogoń, herby Wielkopolski (ziemi kaliskiej), ziemi sandomierskiej, Kujaw, ziemi
dobrzyńskiej i Rusi84. Uznając ten porządek za formalnie wówczas występujący, należy stwierdzić,
że na fryzie nie został on uwzględniony. Natomiast z pewnością nie było przypadkowe umieszczenie Orła Białego i Pogoni pośrodku owego szeregu, co w świetle zasad heraldyki wyznacza tym
herbom najważniejsze miejsca.
Chcąc ocenić wartość odkrytego fryzu dla badań heraldycznych, należy podkreślić, że mamy
tu do czynienia z jednym z niewielu zachowanych średniowiecznych zbiorów polskich herbów
państwowo–terytorialnych wykonanych techniką malarską z zastosowaniem barw. Uprzedzając zawarte w dalszej części naszego artykułu ustalenia dotyczące chronologii tego malowidła,
już teraz można stwierdzić, iż jest to prawdopodobnie najstarszy tego rodzaju zabytek w Polsce.
W odróżnieniu od czternastowiecznych przedstawień heraldycznych rzeźbionych czy tłoczonych
w masie plastycznej, na podstawie których można jedynie ustalić w herbach wygląd samych godeł,
ich malowane wizerunki pozwalają na określenie barw i metali występujących w godłach i polach
tych herbów. Co więcej, rozbieżności co do szczegółów wyglądu, widoczne między herbami odkrytymi w Sandomierzu a ich odpowiednikami znanymi z innych przekazów źródłowych, o ile
nie są jedynie efektem późniejszych uszkodzeń i przemalowań, mogą stać się punktem wyjścia do
badań nad rozwojem polskiej heraldyki państwowo–terytorialnej w późnym średniowieczu. Już
bowiem na tym etapie omawiane tu odkrycie potwierdza obecne wśród jej badaczy przekonanie,
iż w XV w. herby ziemskie w Polsce były dalekie od stabilizacji85.

Stan badań nad chronologią malowideł
Z herbem cylejskim wiąże się ściśle kwestia datowania fundacji malowideł. W starszej literaturze mamy ogólnie określaną chronologię na koniec XIV w.86, bądź tożsamą z latami panowania
Władysława Jagiełły albo Kazimierza Jagiellończyka87. Próby uściślenia datacji oscylują zaś wokół
1420 r., jako daty ostatnich zachowanych rachunków dworu królewskiego, przy braku w tym
źródle wzmianek o finansowaniu malarzy w Sandomierzu88. Jest to jednak argument ex silentio. Kolejny wskazywany moment powstania fresków wiązany jest z objęciem przez Zbigniewa Oleśnickiego biskupstwa krakowskiego, z uwagi na przypisywanie mu przebudowy absydy
prezbiterium kolegiaty sandomierskiej, której ściany także są pokryte malowidłem89. Hipoteza
ta oparta jest na późnej wzmiance Kromera o działalności budowlanej Oleśnickiego na terenie
Sandomierza — dziś nie branej pod uwagę przez poważnych badaczy90. Trzecią próbę zawężenia
Zob. Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby, s. 45.
S. K. Kuczyński, Herby w twórczości historycznej Jana Długosza, w: Sztuka i ideologia XV wieku. Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1–4 grudnia 1976 r., Warszawa 1978, s. 222.
86
A. Marsówna, Freski ruskie w katedrze w Sandomierzu, „Prace Komisji Historii Sztuki”, R. 5, 1930–1934, s. XXII.
87
W. Łuszczkiewicz, O odkrytych freskach z XV w. w katedrze sandomierskiej, „Sprawozdania Komisji do Badań Historii Sztuki w Polsce”, t. IV, 1891, szp. XLIV–XLV.
88
Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi (1388–1420), wyd. F. Piekosiński, Kraków 1896.
89
Ks. J. Rokoszny, op. cit., szp. 20; ks. S. Makarewicz, Bizantyjskie freski bazyliki sandomierskiej w publicystyce
ks. Józefa Rokosznego, w: Ks. Józef Rokoszny (1870–1931). Życie i dzieło. Materiały z sesji. Sandomierz, 19 października
2001 r., pod red. K. Burka, Sandomierz 2003, s. 88.
90
F. Kiryk, Związki Zbigniewa Oleśnickiego z Sandomierzem i ziemią sandomierską, w: Zbigniew Oleśnicki. Książę Kościoła i mąż stanu. Materiały z Konferencji. Sandomierz 20–21 maja 2005 roku, pod red. F. Kiryka i Z. Nogi, s. 271–280.
84
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chronologii fundacji przedstawił Tadeusz M. Trajdos, uważając okres 1417–1426 jako reprezentatywny dla „najżywszych związków personalnych dworu z kolegiatą”. Początkową cezurę wiązał
z „największym przywilejem wystawionym przez króla dla kolegiaty”, lecz bez podania podstawy
źródłowej91.
Kolejna ściśle wskazywana data to rok 1426, w którym Jagiełło wydał dokument na rzecz
malarza królewskiego i duchownego ruskiego Haila, wynagradzając go za malowanie kościołów,
m.in. w ziemi sandomierskiej92. Z uwagi jednak na skromny wymiar darowizny, Anna Różycka–
–Bryzek stwierdziła, że zasługi Haila były niewielkie, ograniczały się być może tylko do doradzania królowi. Badaczka ta powiązała ostatnio powstanie malowideł z narodzinami synów Jagiełły
(lata: 1424, 1426, 1427) i uznała je za formę dziękczynienia króla za dar potomstwa, jednocześnie kwestionując fakt częstych przyjazdów króla do Sandomierza przed 1424 r.93

Ustalenie czasu fundacji na podstawie
herbu cylejskiego
Wszystkie wyżej wskazane propozycje datowania, oparte na wnioskowaniu pośrednim bądź
argumentach pozaźródłowych, muszą ustąpić wobec informacji chronologicznej wynikającej
z odkrytego fryzu i włączenia do niego herbu cylejskiego. Wiąże on moment fundacji całych
fresków na lata panowania królowej Anny, z ewentualnością rozciągnięcia tego czasu na lata następujące po jej śmierci. Fryz heraldyczny, a wraz z nim reszta sandomierskich malowideł, nie jest
jedynym polskim zabytkiem, którego chronologię wyznacza herb cylejski. Badacze w przeszłości
brali pod uwagę rzadkie występowanie tego herbu i jednostkowe posługiwanie się nim, przy
datowaniu kościoła w Gosławicach i berła rektorskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy
z tych zabytków, fundowany przez Andrzeja Łaskarza, prawdopodobnie w latach 1418–1426
i konsekrowany w 1441 r., ozdobiony jest zespołem rzeźb herbowych, w tym Orłem Białym,
krzyżem jagiellońskim, herbem papieża Marcina V i wieloma polskimi herbami szlacheckimi,
wśród których — w prezbiterium — znajdziemy herb przypisywany Annie Cylejskiej. Warto
przytoczyć Andrzeja Grzybkowskiego, który zakładając pośrednie związki fundatora z królową,
pisał: „Identyfikacja herbu hr. cylejskich z królową Anna zmarłą w 1416 r. nie oznacza, że data
ta stanowić musi górną granicę czasu budowy. Herb ten mógł mieć charakter kommemoracyjny,
ilustrujący pamięć uczestnictwa królowej w idei fundacji czy poglądy polityczne Andrzeja Laskarego”94. Jerzy Łojko tłumaczył obecność tego herbu bezpośrednimi związkami z Łaskarzem,
w ramach aktywności politycznej królowej mającej wpływ na zbliżenie polsko–węgierskie95. DalT. M. Trajdos, Treści ideowe i kręgi stylistyczne polichromii bizantyjskich w Polsce za panowania Władysława II Jagiełły (1386–1434), „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Slawistyka”, nr 3,
1982, s. 168.
92
B. Wyrozumska, Dokument Władysława Jagiełły z 1426 r. dla popa Haila, „Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej
Polskiej Akademii Umiejętności”, T. 4, 1997, s. 19–23.
93
A. Różycka–Bryzek, Cykl maryjny we freskach „graco opere” fundacji Władysława Jagiełły w katedrze sandomierskiej,
„Modus. Prace z Historii Sztuki”, t. VII, 2006, s. 49–52.
94
A. Grzybkowski, Kościół w Gosławicach. Zagadnienie genezy, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 16, 1971,
z. 4, s. 301–303.
95
J. Łojko, Idea fundacji kościoła w Gosławicach a dyplomacja polska na początku XV wieku,„Rocznik Koniński”, t. 6,
1976, s. 14–17; tenże, Średniowieczne herby polskie, Poznań 1985, s. 124–130.
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9. Berło Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki odrodzenia po koniec wieku XVII
w dawnej Polsce, wyd. przez A. Przezdzieckiego i E. Rastawieckiego, s. II, Warszawa 1855–1858
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sza dyskusja przyniosła propozycję określenia czasu powstania idei fundacji na rok wiktorii grunwaldzkiej, a terminu realizacji prezbiterium kościoła na lata 1411–141696.
Kolejny zabytek to najstarsze rektorskie berło Uniwersytetu Jagiellońskiego, tzw. berło królowej Jadwigi, fundowane przez Władysława Jagiełłę. Znajduje się na nim 10 herbów w zaburzonym porządku hierarchicznym (il. 9). Herb Anny Cylejskiej występuje po herbach państwowych
i rycerskich, m.in. Orle Białym, Pogoni oraz herbie andegaweńskim. Interesująca jest osoba,
dla której wykonano to insygnium, a jest nią, według koncepcji Stefana K. Kuczyńskiego, Mikołaj z Pyzdr, rektor Uniwersytetu w latach 1405–1406. Wskazuje na niego umieszczony na
szczycie berła herb ziemi kaliskiej, z której Mikołaj pochodził97. Warto zauważyć, że ten bliski współpracownik Andrzeja Łaskarza był związany z kolegiatą sandomierską. Od roku 1404
do śmierci był tamtejszym archidiakonem, obdarował czynszem mansjonarzy sandomierskich,
a wikariuszom przekazał swój księgozbiór98. S. K. Kuczyński przy okazji powyższej interpretacji
przekazał informację o dwóch pieczęciach z herbem cylejskim w zasobie AGAD–u99. Obecność herbu cylejskiego na berle tłumaczy się wyrazem czci dla królowej, względami kurtuazyjnymi lub donacjami na rzecz Uniwersytetu100.
Następnym zabytkiem ozdobionym herbem cylejskim jest chrzcielnica ze średniowiecznego
kościoła św. Szczepana w Krakowie, dziś znajdująca się w nowym kościele pod tym samym wezwaniem. W historiografii brak jest interpretacji zespołu herbów tam występujących, ale na jego
retrospektywny charakter wskazuje umieszczenie m.in. herbów dwóch pierwszych żon Jagiełły
i data fundacji 1425 r.101 (il. 12). Dokonana została przez proboszcza Stanisława Roja, który był
m.in. kanonikiem krakowskim, sandomierskim i gnieźnieńskim102.
Do tego zestawu należy dołączyć herb cylejski formowany na kaflu z pieca herbowego z Jankowa Dolnego w Wielkopolsce. Odkryty został w 1990 r. wśród wielu ciekawych kafli heraldycznych nieposiadających dotąd interpretacji heraldycznej. Pochodził on z posiadłości Dobiesława
podsędka kaliskiego (występującego w latach 1419–1430) lub jego synów103.

96
B. Rogalski, Jeszcze o wystroju heraldycznym kościoła św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach, „Rocznik Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego”, n.s., t. 4, 1999, s. 203–217; A. Grzybkowski, Dyskusja nad Gosławicami, tamże,
s. 238–240.
97
S. K. Kuczyński, Jeszcze o najstarszym berle, s. 197, 201–202. Autor ten w pracy Polskie herby ziemskie, s. 40
wycofał się z identyfikowania tego herbu z Mikołajem z Pyzdr. Wcześniej A. Bochnak w swojej książce Les insignes
de l’Université Jagiellonne (Cracovie 1962) nieprawidłowo zidentyfikował herb hrabiów cylejskich jako „Armoiries
de la Terre de Sandomierz” (s. 11–14).
98
M. Kowalczyk, Mikołaj z Pyzdr, w: PSB, t. 21, Kraków 1976, s. 135–136; L. Poniewozik, Prałaci i kanonicy sandomierscy w okresie średniowiecza, Toruń 2004, s. 261–263.
99
S. K. Kuczyński, Jeszcze o najstarszym berle, s. 196–199.
100
Tamże, s. 200, 206; J. Łojko, Idea fundacji kościoła, s. 15.
101
M. S. Cerchowie, F. Kopera, Pomniki Krakowa, t. 1, Kraków–Warszawa 1904, s. 154; J. Łojko, Idea fundacji
kościoła, s. 23, przypis 46.
102
M. Michalewiczowa, Roj (Roy) Stanisław, w: PSB, t. 31, Wrocław 1988–89, s. 503– 504; L. Poniewozik, op. cit.,
s. 300–302.
103
Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, t. 1: Wielkopolska, z. 1:
Urzędnicy wielkopolscy XII–XV wieku, oprac. M. Bielińska, A. Gąsiorowski, J. Łojko, Wrocław 1985, s. 119, nr 164;
C. Strzyżewski, Gotyckie i renesansowe kafle z Jankowa Dolnego, w: Kafle gotyckie i renesansowe na ziemiach polskich,
Gniezno 1993, s. 38; Katalog kafli, w: tamże, s. 130; T. Janiak, Kafle gotyckie w zbiorach Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie, Gniezno 2003, s. 19, 58; Monarchia Jagiellonów: 1399–1586, pod red. M. Derwicha, Warszawa–Wrocław 2003, fot. na s. 26.
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10. Nagrobek księżnej Małgorzaty (zm. 1480),
żony księcia cieszyńskiego Władysława,
w kolegiacie w Głogowie

11. Herb cylejski na nagrobku księżnej Małgorzaty
z kolegiaty w Głogowie

Te, zapewne nie wszystkie zachowane, zabytki herbu cylejskiego mogą świadczyć o szerokim
zasięgu posługiwania się znakiem dynastycznym przez drugą żonę Jagiełły104. Mówią zarówno
o dobrej jego recepcji w obiegu społecznym, jak i akceptacji osoby, którą reprezentował. Miała na
to wpływ idea powrotu do piastowskich korzeni, których nosicielem była królowa105. Datacja niektórych zabytków rozszerza możliwość użycia herbu cylejskiego na lata po śmierci Anny i symbolizuje trwanie tego programu polityczno–dynastycznego. Wszak do 1424 r. za jedyną dziedziczkę
Królestwa uznawana była Jadwiga, jedyna córka Anny i Władysława, zmarła w 1431 r.106
Na ziemiach polskich w XV w. herbu cylejskiego używała jeszcze inna żona polskiego władcy i kuzynka Anny,
pochodząca z Cilli księżna Małgorzata, żona księcia cieszyńskiego Władysława, która zmarła w 1480 r., a jej nagrobek z herbem rodowym znajduje się w kolegiacie w Głogowie (il. 10–11), używała także pieczęci z tym herbem,
patrz: M. Kaganiec, Heraldyka Piastów śląskich: 1146–1707, Katowice 1992, s. 142, 154; B. Czechowicz, Nagrobki
późnogotyckie na Śląsku, Wrocław 2003, s. 119–121 oraz il. 34–35.
105
F. Sikora, W sprawie małżeństwa Władysława Jagiełły z Anną Cylejską, w: Personae. Colligationes. Facta, Toruń
1991, s. 93–103.
106
G. Małaczyńska, Jadwiga, (1408–1431), królewna polska, w: PSB, t. 10, Wrocław 1962–1964, s. 301–304; J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia, s. 132–136.
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Geneza fryzu
Przyczyny umieszczenia malowideł bizantyńskich w polskich świątyniach A. Różycka–Bryzek
upatrywała w prywatnych upodobaniach Władysława Jagiełły, wyniesionych z kręgu prawosławnego107. T. M. Trajdos rekonstruował odmiennie powody tych fundacji, twierdząc, że utrwalenie w cyklu fresków treści służących kultowi publicznemu i osobistemu króla pozwoliło mu
„utożsamić się z typem pobożności obowiązującej w społeczności katolickiej”108. Czesław Deptuła
uważał, iż była to artystyczna manifestacja jedności chrześcijaństwa109. Podobnie genezę malowideł rozumiał Przemysław Mrozowski, a Wojciech Drelicharz stwierdził, że król wprowadzając
wschodnie tematy, chciał powiedzieć „kim jest i skąd przychodzi”110.
Na szerszy problem genezy i funkcji malowideł sandomierskich może rzucić światło próba
wskazania roli, jaką pełnił sam fryz heraldyczny. Jasno rysują się powody umieszczenia we fryzie,
a tym samym funkcja, Podwójnego Krzyża Jagiełły. Osobisty herb króla występujący dwukrotnie
w cyklu fresków lubelskich traktowany był jako element wątku fundatorskiego111. Czy taką rolę
pełni też w Sandomierzu? Obecność herbu cylejskiego królowej zdaje się wzmacniać taką tezę
i wskazywać może na rozbudowanie treści ideowych fryzu. Aby je naświetlić, należy zauważyć,
że usytuowano go w budowli, którą w momencie fundacji zaopatrzono w zworniki zdobione
kompletem herbów ziemskich. Są one dobrze opracowane, a z dyskusji wynika, że herby ziemskie przez zasadę pars pro toto manifestują struktury społeczne, militarne bądź sądowe112. Należy
też pamiętać o funkcjonowaniu takich znaków na pieczęci majestatycznej Jagiełły. W bogatej
literaturze przedmiotu jedynie Zenon Piech sugerował związek pomiędzy tym złożonym wyobrażeniem pieczętnym a zestawem herbów ze zworników fundacji Kazimierzowskich113. Fryz sandomierski wpisuje się w tę relację, ale tworzy sytuację wyjątkową, gdyż nanosząc mapę fundacji
fresków bizantyńsko–ruskich na lokalizację wspomnianych zworników, widzimy, że te zabytki
kumulują się tylko w kolegiacie sandomierskiej i wiślickiej, lecz w tej ostatniej freski zachowały
się fragmentarycznie. W pozostałych ośrodkach Jagiełłowe malowidła powstawały bez sąsiedztwa
heraldyki ziemskiej. Inaczej było w Sandomierzu, badacze uznali tutejsze zworniki za „dekorację,
w którą Jagiełło wpisał nową polichromię”114. Fakt ozdobienia jej fryzem znaczy, iż jego twórca
A. Różycka–Bryzek, Bizantyjsko–ruskie malowidła ścienne w kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu, w: Studia do Dziejów Wawelu, T. 3, Kraków 1968, s. 176; tejże, Malowidła „greckie”, s. 7.
108
T. M. Trajdos, op. cit., s. 168.
109
Cz. Deptuła, Z zagadnień relacji pomiędzy sztuką, polityką i programami unii kościelnej w państwie polsko–litewskim XV wieku, „Summarum”, R. 24/25, 1995/1996, s. 138.
110
P. Mrozowski, Sztuka jako narzędzie władzy królewskiej w Polsce, w: Dzieło sztuki: źródło ikonograficzne, czy coś
więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie. 15–18 września 2004, pod red.
M. Fabiańskiego, Warszawa 2005, s. 74; W. Drelicharz, Kolegiata wiślicka jako miejsce wizualnego dialogu monarchy
ze społeczeństwem w XIV–XV wieku, w: Przeszłość jest czasem narodzin: z dziejów Wiślicy i jej związków z Krakowem.
Materiały z sympozjum historycznego zorganizowanego w Wiślicy 23 października 2005 roku, pod red. A. Waśko
i J. Smołuchy, Kraków 2006, s. 56.
111
A. Różycka–Bryzek, Bizantyńsko–ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego, Warszawa 1983, s. 122; Z. Piech,
Monety, pieczęcie i herby, s. 246.
112
Podstawowa literatura: J. Gadomski, Funkcja kościołów fundacji Kazimierza Wielkiego w świetle heraldycznej rzeźby architektonicznej, w: Funkcja dzieła sztuki, Warszawa 1972, s. 103–117; tenże, Sale gotyckie w domu przy Rynku
Głównym 17 w Krakowie i ich dekoracja rzeźbiarska, w: Sztuka i ideologia XIV wieku, pod red. P. Skubiszewskiego,
Warszawa 1975, s. 101–117; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, s. 13–22; Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby,
s. 288, 292; M. Walczak, op. cit., s. 288–405.
113
Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby, s. 292.
114
T. M. Trajdos, op. cit., s. 168.
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zainspirowany był zwornikami — środkiem średniowiecznej komunikacji — i jest to związek
o wiele bardziej namacalny niż w przypadku relacji z wyobrażeniem sfragistycznym. Tym bardziej
że zależność tę widzimy także w takim samym doborze i liczbie herbów ziemskich (na zwornikach katedry herb Kujaw jest przedstawiony dwukrotnie), dodając herby pary królewskiej i herb
Litwy115. Widzimy tu też nawiązanie do symboliki władzy ostatniego Piasta, do której zostały
wplecione nowe znaki, mówiące o zmianach na tronie (Podwójny Krzyż) i w państwie (Pogoń).
Immanentnym nośnikiem tych treści jest herb drugiej żony Jagiełły, bowiem nie kto inny jak
Anna została żoną Jagiełły, gdyż była descendentką Kazimierza Wielkiego, a jej małżeństwo miało
legitymizować władzę króla Władysława. W ten sposób ukazano — w postaci monumentalnej —
oficjalny zestaw składników idei państwowej w okresie rządów po przezwyciężeniu kryzysu dynastycznego. Dyskusja na temat tego kryzysu jeszcze się nie zakończyła, lecz polemiści są zgodni co
do osłabienia pozycji Jagiełły po śmierci Jadwigi, jeżeli próbował on „zręczną grą” wzmocnić swą
władzę w Polsce, a ród hrabiów Cylii stał się jej „genealogicznym stabilizatorem”116. Pamiętajmy,
że herby ziemskie zestawione na budowlach fundowanych przez króla Kazimierza także miały
mówić m.in. o przezwyciężeniu kryzysu w państwie, choć innej miary były to zdarzenia.
Na fryzie sandomierskim herby pary królewskiej zostały włączone do szerszego zespołu symboli, identycznie jak miało to miejsce w Gosławicach, Jankowie Dolnym i krakowskim kościele
św. Szczepana. Mówi to o równorzędnym traktowaniu królowej i jej bliskiej współpracy z małżonkiem. W ten sposób wyrażona jest też godność Anny i pochodzenie z dostojnego rodu. Co prawda
nie znamy wyodrębnionego zestawienia tych dwóch herbów, które stanowiłoby analogię dla zespołu dwóch zworników z herbem króla Władysława i Andegawenów w tzw. sali Jadwigi i Jagiełły na
parterze zamku wawelskiego117. Należy jednak zauważyć, że heraldyczne podkreślanie wspólnych
fundacji było właściwe i z różnych względów możliwe tylko w przypadku pierwszej i drugiej królewskiej żony. Wydaje się więc, że fakt włączenia do cyklu fresków fryzu heraldycznego wzmacnia
państwowe tło fundacji całej kompozycji malarskiej, wyrażone środkami należącymi do świata profanum. Herb cylejski łączy ją z przodkiem Anny — fundatorem kolegiaty Kazimierzem Wielkim.
Takiej koncepcji nie wyklucza, lecz wzmacnia związek z sacrum, w wielkich tematach oddanych
biegle przez ruskich mistrzów. Propozycję tę może tylko potwierdzić ewentualne wystąpienie na
sandomierskich freskach portretów Jagiełły. Dalsze badania powinny zweryfikować tę hipotezę, ale
jest ona uprawniona ze względu na taką identyfikację w kaplicy św. Trójcy w Lublinie118. Zabieg
ten ma swoją kontynuację także w scenie Pokłonu Trzech Króli w dyptyku Matki Boskiej Bolesnej
w katedrze wawelskiej, ufundowanego ok. 1480 r. przez Elżbietę Rakuszankę119.
Przedstawienie na środkowym zworniku nawy południowej dawniejsza literatura identyfikowała ze znakiem Królestwa (lub ziemi krakowskiej). Jest tam jednak Orzeł dwugłowy w koronie, który Z. Piech, w rec. książki S. K. Kuczyńskiego, Polskie herby ziemskie, w „Kwartalniku Historycznym”, R. 102, 1995, nr 1, s. 100 i M. Walczak, op. cit.,
s. 342 oraz il. 290 uważają za herb ziemi przemyskiej. Nie zmienia to naszej koncepcji, gdyż twórca fryzu, inspirując
się wystrojem heraldycznym zworników, mógł uznać — dysponując okiem nieuzbrojonym — omawiane przedstawienie za Orła Białego.
116
J. Nikodem, Problem legitymizacji władzy Władysława Jagiełły w 1399 roku, w: Nihil superfluum esse. Studia
z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Strzelczyk, J. Dobosz przy współpracy
Z. Górczaka, P. Pokory, K. Ratajczaka, M. Zwierzykowskiego, Poznań 2000, s. 400; J. Kurtyka; Jeszcze o kryzysie
legitymizacyjnym i pozycji namiestniczej kasztelana oraz starosty krakowskiego Jana z Tęczyna w latach 1399–1402,
w: Średniowiecze polskie i powszechne, t. 4, red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2007, s. 217.
117
Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby, s. 245.
118
T. M. Trajdos, op. cit., s. 159–162; A. Różycka–Bryzek, Bizantyńsko–ruskie malowidła w kaplicy, s. 117–122.
119
M. Walicki, Gotyk, renesans, wczesny manieryzm, Warszawa 1961, s. 312, il. 81. Ostatnio obraz reprodukowany
na okładce książki J. Tęgowskiego, Pierwsze pokolenia.
115
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Zestawiając wnioski z powyższych rozważań, otrzymujemy łańcuch znaczeniowy łączący
określone osoby: kolegiata i zworniki (Kazimierz) — freski i fryz (Władysław i Anna). Widoczna tutaj więź zachodzi na trzech płaszczyznach: fundacyjnej, heraldycznej i genealogicznej.
Komunikat ten był dla człowieka średniowiecza i jest nadal bardzo czytelny — informował
o ciągłości dynastycznej.
Szukając funkcji fryzu heraldycznego, dla których został umieszczony na ścianie prezbiterium
po stronie Ewangelii, należy zastanowić się, czy nie wskazuje on na miejsce przebywania władcy
podczas jego odwiedzin w kolegiacie. Jak wspomnieliśmy, wielu badaczy (opierając się na itinerarium Jagiełły A. Gąsiorowskiego) wyznaczało momenty powstania malowideł na okresy intensywniejszych odwiedzin króla. Jednak z itinerarium i ważnych w tym wypadku jego uzupełnień
wynika regularność przyjazdów do Sandomierza przez całe panowanie120. Liczba tych wizyt na tle
innych miejsc jest ogromna i bliska 70. Pewnego rodzaju fenomenem jest 25–krotna obecność
władcy na święcie Narodzenia NMP w Sandomierzu121. Pomimo bogactwa tych danych, źródła
zapewne nie przekazały informacji o wszystkich uczestnictwach króla w tej uroczystości. Jego
obecności w kolegiacie domniemywać także należy, gdy źródła wzmiankują o pobycie w Koprzywnicy czy w Opatowie, jako punktach etapowych na drodze do Sandomierza122. W obliczu
bezprecedensowej liczby pobytów władcy w tym mieście i jego najważniejszej świątyni uprawdopodobnia się domysł funkcjonowania stałego miejsca odbywania praktyk religijnych. Oczywiście
przebieg wizyt króla nie ograniczał się jedynie do świętowania. Przykładem świeckiej czynności jest wystawianie w Sandomierzu dokumentów, m.in. przywileju dla tego miasta 13 lutego
1410 r., zwalniającego od posług komunikacyjnych123.
Obserwacja itinerariów pozwala na stwierdzenie pobytów w każdym roku trwania małżeństwa
z Anną Cylejską. Przez te 14 lat panowania Anny Jagiełło był w Sandomierzu aż 20 razy. W ciągu
tego czasu można wyznaczyć 6 lat, w których był tam dwukrotne. Wynikało to z trasy objazdów
państwa: pierwszy pobyt miał miejsce na zapustach lub pierwszych dniach postu, po powrocie
z Litwy, a bezpośrednio z Jedlni. Były to terminy lutowo–marcowe, trudniejsze do uchwycenia,
gdyż zależne od ruchomych świąt Pańskich (cykl paschalny)124. Drugi pobyt wypadał w trakcie
podróży po Małopolsce (bezpośrednio z Opatowa) i władca wówczas starał się w Sandomierzu
obchodzić święto Narodzenia NMP. Wyjątkiem były lata wojenne, które zaburzały tę regularność, a przypadały właśnie na drugie małżeństwo Jagiełły.
Źródła nie przekazują informacji o pobytach w Sandomierzu Anny Cylejskiej na święcie patronalnym kolegiaty, lecz można się domyślać jej obecności w tym mieście w innych terminach,
A. Gąsiorowski, Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386–1434, Warszawa 1972, passim; K. Jasiński, Uwagi
o itinerarium króla Władysława Jagiełły, „Studia Źródłoznawcze”, 20, 1976, s. 227–231; A. Gąsiorowski, I. Skierska,
Średniowieczna monarchia objazdowa. Władca w centralnych ośrodkach państwa, w: Sedes regni principales. Materiały
z konferencji, Sandomierz 20–21 października 1997 r., pod red. B. Trelińskiej, Sandomierz 1999, s. 78–80; P. Węcowski, Działalność publiczna możnowładztwa małopolskiego w późnym średniowieczu. Itineraria kasztelanów i wojewodów
krakowskich w czasach panowania Władysława Jagiełły (1386–1434), Warszawa 1998, s. 180–185; J. Tęgowski, Kilka
uzupełnień do itinerarium króla Władysława Jagiełły, „Studia Źródłoznawcze”, 41, 2003, s. 77–85.
121
A. Gąsiorowski, Święta Pańskie w praktyce objazdów króla Władysława Jagiełły, w: Europa Środkowa i Wschodnia
w polityce Piastów, pod red. K. Zielińskiej–Melkowskiej, Toruń 1997, s. 294.
122
Do „typowych tras objazdów” odcinek Opatów–Sandomierz zaliczył K. Jasiński, op. cit., s. 373, p. 36.
123
Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 4, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1905, nr 1117, s. 121–122. W. Fałkowski,
Seria przywilejów miejskich Władysława Jagiełły z 1409 r., w: Czas, przestrzeń, praca w dawnych miastach: studia
ofiarowane Henrykowi Samsonowiczowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. A. Wyrobisza i M. Tymowskiego,
Warszawa 1991, s. 335.
124
A. Gąsiorowski, Święta Pańskie, s. 295.
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możliwych do zrekonstruowania na podstawie cykliczności objazdów królewskich125. Po bożonarodzeniowym pobycie na Litwie władca wracał przez Jedlnię. Tam spotykał się z królową spędzającą Boże Narodzenie w Krakowie. Zdarzało się, że „wyjeżdżała naprzeciw” króla, gdy wyruszył
już z Jedlni i spotkanie następowało w Opatowie, po czym zapewne zjeżdżano do Sandomierza,
lecz źródła odnotowywały tylko pobyt Władysława. Do spotkania mogło dochodzić też w samym
Sandomierzu.
Fryz heraldyczny nie tylko ozdabiał i wskazywał miejsce króla (pary królewskiej), ale przypomnijmy, że zestaw herbów państwowych i ziemskich w sposób symboliczny przedstawiał zakres
terytorialny władzy, która mogła być uroczyście wykonywana przy różnych okazjach. Zakładając
taką funkcję fryzu, należy za jego daleką analogię uznać tkaninę z Orłami rozpiętą na zaplecku
tronu w pieczęci majestatycznej Jagiełły. Fryz, z uwagi na to że rozciąga się 3,65 m nad posadzką
prezbiterium, stanowiłby górne ornamentum tej przestrzeni, jednocześnie wprowadzając treści
władzy do narracji religijnej malowideł, których był częścią. Miejsce umieszczenia fryzu sandomierskiego nad ławkami kanonickimi na pewno nie było przypadkowe, gdyż jak pisała s. Urszula
Borkowska w artykule o ceremoniale religijnym Jagiellonów: „Jedynie król mógł usiąść w czasie
kazania w stallach”126. Ponadto polski władca był patronem kolegiaty sandomierskiej.
Zastanawiając się nad tym szczególnym miejscem usytuowania fryzu, warto przypomnieć, że
po odzyskaniu insygniów królewskich przez Jagiełłę w 1412 r. zostały one umieszczone in stallis
(supra locum Sue stacionis in stallis publice iussit exponi pro populi leticia et admiracione127). Ostatnio otrzymaliśmy dosłowne tłumaczenie tego określenia przez wydawców Annales, lecz warto
przytoczyć tłumaczenie Karola Mecherzyńskiego: „Władysław król, podczas nabożeństwa w kościele parafialnym Krakowskim P. Maryi, kazał ponad miejscem kędy w stallach zasiadał, umieścić rzeczoną koronę, miecz, jabłko i berło”128. Wszak insygnia musiały być wywyższone, jeżeli
miały być oglądane przez ludność.
Późniejsze chronologicznie, ale instruktywne są wzmianki Długosza o odbywaniu przez Jagiełłę w kolegiacie sandomierskiej lub w jej pobliżu ważnych ceremonii. Już po śmierci Anny, ale
za życia królewny Jadwigi, król podejmował w tej świątyni metropolitę Focjusza, który według
T. M. Trajdosa „miał okazję przyjrzeć się malowidłom”129. W trakcie tej samej obecności króla
w Sandomierzu książęta mazowieccy Wladislao regi et Regno Polonie in corona et ornamentis regiis
in thalamo circa turrim castri Sandomiriensis preparato cum omnibus suis terris et vasallis fecerunt publicum fidelitatis et subbieccionis omagium130. Według ostatniego tłumaczenia odbyło się
to „w sali ozdobionej koroną i emblematami królewskimi koło wieży”, a według MecherzyńskieG. Rutkowska, Itineraria żon króla Władysława Jagiełły, „Roczniki Historyczne”, R. LXIV, 1998, s. 59–73,
84–102.
126
U. Borkowska, Codzienny i odświętny ceremoniał religijny na dworze Jagiellonów, w: Theatrum ceremoniale na
dworze książąt i królów polskich. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu
i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 23–25 marca 1998, pod red. M. Markiewicza i R. Skowrona,
Kraków 1999, s. 73.
127
F. Sikora, Sprawa insygnialna 1370–1412 a genealogia Rożnów, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”,
T. 1, 1993, s. 39–58; Annales, L. 10 et 11, Varsaviae 1997, s. 208.
128
Roczniki, Ks. 10 i 11, Warszawa 1982, s. 237; Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów Polskich ksiąg dwanaście, wyd. A. Przeździecki, ks. 11, 12, Kraków 1869, t. IV, s. 135.
129
T. M. Trajdos, op. cit., s. 168.
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Annales, L. 11, Varsaviae 2000, s. 240. O znaczeniu użytego przez Długosza słowa thalamus: M. Rokosz, Ceremonia hołdu pokoronacyjnego na rynku krakowskim, w: Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona
Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, pod red. J. Smołuchy, A. Waśko, T. Graffa, P. F. Nowakowskiego, Kraków 2008, s. 545, przypis 33.
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go książęta mazowieccy hołd „składali Władysławowi królowi Polskiemu, siedzącemu w koronie
i ozdobach królewskich na majestacie, podle wieży zamku Sandomierskiego ustawionym”131.
Jeszcze późniejsze wydarzenie, zapewne już po wykonaniu fryzu, miało miejsce w 1433 r.
Jagiełło po sumie drugiej niedzieli postu tego roku przyjmował w kolegiacie sandomierskiej poselstwo soboru bazylejskiego132. Możemy być pewni, że odkryty fryz heraldyczny należał wówczas
do ornamentów królewskiego majestatu.
Można przywołać też przykład z innej epoki. Na „drzeworycie sejmowym” z 1506 r. króla na
tronie i pozostałe stany sejmujące otacza wieniec herbów państwowych, dynastycznych i ziemskich. Co prawda Barbara Miodońska za realnie istniejące uznała tylko tarcze zdobiące zaplecek
tronu, a pozostałe za zawieszone w abstrakcyjnej (idealnej) przestrzeni, lecz dostarczyła argumentów za stwierdzeniem, iż „dekorowanie tarczami herbowymi tronu, pokrywających go tkanin
oraz baldachimu nad tronem stanowiło ogólnie przyjętą praktykę”133.
Analizę fryzu heraldycznego ułatwić może wystrój kolegiaty sandomierskiej. Warto tu przytoczyć słowa T. Lalika. Ten wybitny mediewista pisał, że „element narodowy splatał się w niej z kultowym, w sposób nieczęsto spotykany w ówczesnym budownictwie sakralnym. Całość tworzyła
jakby wymarzoną oprawę do obchodów święta Rozesłania Apostołów”134, uroczyście obchodzonego w każdą rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem. W swoich rozważaniach oparł się wyłącznie
na źródłach pisanych, lecz Rozesłanie Apostołów znajdziemy wśród scen Jagiełłowych malowideł
(il. II). Owa scena nie należała do rozciągającego się wokół wątku maryjnego — została więc zaplanowana w związku z konkretnym zapotrzebowaniem religijno–patriotycznym i politycznym135.
Wyznacza to terminus post quem powstania fresków i odpowiada panowaniu królowej Anny.
Kolegiata sandomierska posiadała prócz wezwania Najświętszej Maryi Panny od ok. 1382 r.
patrocinium Dwunastu Apostołów136. Można więc postawić hipotezę, iż z racji tego tytułu świątynia mogła być szczególnie predestynowana do obchodów rocznicy zwycięstwa nad największym
wrogiem Królestwa. A scena Rozesłania mogła nawiązywać jednocześnie do wezwania kolegiaty
i do Grunwaldu. Umieszczono ją na południowej ścianie prezbiterium kolegiaty, dokładnie naprzeciw odkrytego fryzu i prawdopodobnego miejsca zasiadania władcy137. Fakt ten jest ikonograficznym dowodem na prawdziwość wniosków przytoczonego badacza, a usytuowanie sceny mówi
o manifestacji treści narodowych i przypominaniu chwały zwycięskiego wodza w celu umacniania obecnego majestatu królewskiego. Formułowany we wcześniejszej literaturze na podstawie
motywu Rozesłania „program Łaski Opatrzności nad Koroną Polską” w obliczu odkrytego fryzu
staje się realny i dosłowny138. Miejsce usytuowania fryzu w całym zespole malowideł i wnętrzu
kolegiaty, ich forma, wielkość i treść mówią, że odkryty został fragment królewskiej przestrzeni
ceremonialnej, dodajmy, że dotkliwie nieoświetlonej w polskich źródłach średniowiecznych. NieRoczniki, Ks. 11, Warszawa 1985, s. 253; Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów Polskich ksiąg dwanaście,
ks. 11, 12, Kraków 1869, t. IV, s. 331. Patrz Z. Dalewski, Ceremoniał hołdu lennego w Polsce późnego średniowiecza,
w: Theatrum ceremoniale, s. 36, gdzie sprostowano błędną datę tego wydarzenia podaną przez Długosza.
132
Annales, L. 11 et 12, Varsaviae 2001, s. 79.
133
B. Miodońska, op. cit., s. 22, 33, 37.
134
T. Lalik, O patriotycznym święcie Rozesłania Apostołów w Małopolsce XV wieku, „Studia Źródłoznawcze”, 26, 1981, s. 29.
135
Inne przykłady zobrazowania kultu Rozesłania Apostołów w polskiej sztuce średniowiecznej podaje L. Wojciechowski, Treści ideowe święta Rozesłania Apostołów w Polsce średniowiecznej. Zarys problematyki, w: Symbol Apostolski
w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego, pod red. R. Knapińskiego, Lublin 1997, s. 322–323, 327.
136
E Codicibus Sandomiriensibus, wyd. W. Kętrzynski, w: MPH, Lwów 1888, T. 5, s. 1003; wzmiankę tę uwzględniła A. Witkowska, Titulus ecclesiae. Wezwania współczesnych kościołów katedralnych w Polsce, Warszawa 1999, s. 99.
137
W kaplicy lubelskiej naprzeciwko konnego portretu Jagiełły zamieszczono napis fundacyjny.
138
Scenę powiązał z sytuacją polityczną T. M. Trajdos, op. cit., cytat ze s. 168.
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przypadkowo więc fryz został umieszczony u podnóża sceny dominującej w całym prezbiterium,
w ten sposób wiążąc z tą sceną ideę regnum.
Warto zastanowić się nad obecnością na fryzie herbu Anny Cylejskiej. Wszak herb rodowy małżonki królewskiej nie należał do oficjalnego zestawienia znanego z pieczęci królewskiej.
Nie znajdziemy go na zwornikach królewskich budowli ani na nagrobku władcy. Przykłady użycia herbu królowej świadczą raczej o osobistych związkach z ludźmi lub miejscem (symbolem)
eksponowania, głównie na prywatnych fundacjach. Włączenie do fryzu herbu cylejskiego może
być śladem funkcjonowania współfundatorki fresków królowej Anny w określonym środowisku.
Taką tezę może obronić wskazanie osób, które miały związki z królową i podobne jak ona zapatrywanie na stosunki międzynarodowe i krajowe, oraz które mogły inspirować malarzy fryzu
(jeżeli nie zrobiła tego sama para królewska). Wiele wymienionych w tym artykule osób miało
związki z kancelarią królewską, gdzie używano pieczęci z podobnym zestawem znaków, lecz bez
herbu królowej, więc nie jest to zadanie łatwe. Wystarczy przypomnieć dyskusję nad związkami
(pośrednimi lub bezpośrednimi) Andrzeja Łaskarza z osobami noszącymi herb hrabiów cylejskich
(królowa Anna i Herman Cylejski). Umieszczenie herbu cylejskiego w Gosławicach tłumaczy się
udziałem królowej w wielkiej międzynarodowej polityce. Obecność na berle rektorskim Uniwersytetu Jagiellońskiego — względami kurtuazyjnymi (S. K. Kuczyński) lub donacjami na rzecz
uczelni (J. Łojko). Na takie identyfikacje pozwalały konteksty wymienionych źródeł.
O ile trafnie rozpoznany został semiotyczny pejzaż sandomierskiej katedry, fryz daje nam
kontekst państwowo–kościelny, wynikający z oficjalnego charakteru tej kompozycji. Rozpatrując
rolę herbów pary królewskiej na fryzie, należy podkreślić, że pojawiły się tam nie bez akceptacji
i kontroli właścicieli. Istnieje przypuszczenie, że Jagiełło jako zleceniodawca malowideł doradzał
wykonawcom program ikoniczny139. Wydaje się, że tym bardziej interesował się programem heraldycznym, który reprezentował jego, małżonkę i całe państwo.

Uściślenie chronologii powstania fryzu i jego funkcji
Po ustaleniu terminu post quem powstania fryzu (bitwa pod Grunwaldem) i pamiętając
o możliwości wiązania herbu cylejskiego z królewną Jadwigą, celowe jest podjęcie próby zawężenia ogólnych ram datowania fryzu do lat, dla których uchwytniejsze są związki Władysława
Jagiełły i Anny z Sandomierzem. Uściślenie tej chronologii i wykazanie wydarzeń w tym czasie
z udziałem króla i królowej może nam wskazać też kolejne funkcje, jakie spełniać mógł fryz.
Według aktualnej wiedzy konserwatorskiej fryz wykonano jako element całości. Realizowany
był z całą kompozycją, a więc nie powstał na konkretną „okazję” ani nie został domalowany później. Nie można jednak wykluczyć, że terminy ukończenia fresków mogły się zbiec z ważnymi
wydarzeniami, w które obfitowały lata pogrunwaldzkie. Nie wiemy, dlaczego twórcy fresków
zrezygnowali z przedstawienia dolnych części postaci Świętych Niewiast na rzecz umieszczonego tam fryzu herbowego. Wszak przeciwległy szereg biskupów łacińskich (!) przedstawiony jest
całopostaciowo. Czy taka niesymetryczna koncepcja mogła powstać w trakcie prac malarskich?
Trwały one zapewne kilka sezonów140. Po roku 1410 miało miejsce co najmniej kilka doniosłych
A. Różycka–Bryzek, Cykl maryjny, s. 51.
Okres wykonywania malowideł w kaplicy lubelskiej szacuje się na dwa–trzy lata, patrz: A. Różycka–Bryzek,
Uwagi o referacie T. M. Trajdosa pt. Treści ideowe wizerunków Jagiełły w kaplicy św. Trójcy na zamku lubelskim, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. 42, 1980, nr 3/4, s. 438.
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wydarzeń, dla których prezbiterium kolegiaty mogło stanowić odpowiednią scenę. „Do prezbiterium mieli wszak dostęp jedynie kapituła i wikariusze, wizytujący biskup, król i zaproszeni
goście”, jak stwierdził cytowany już T. M. Trajdos141.
Warto zauważyć, że herb ziemi sandomierskiej usytuowany został na skrajnym miejscu, najbliżej nawy. W ten sposób był najlepiej ze wszystkich herbów widoczny przez ogół wiernych
z halowej przestrzeni kolegiaty. Pozwalał na identyfikację z ziemią, w której pełnili urzędy, którą
zamieszkiwali i której bronili. Gromadzili się tam nie tylko, aby uczestniczyć w mszy, ale stanowili publikę uroczystości, dla których fryz heraldyczny był należytą oprawą.
Wyżej nakreśliliśmy już ramy obecności królewskiej w Sandomierzu i w samej kolegiacie. Teraz konieczna jest konkretyzacja tych wizyt w okresie pogrunwaldzkim. Pierwsze spotkanie pary
królewskiej po bitwie miało miejsce w Opatowie po 27 grudnia 1410 r. (nieodnotowane przez
A. Gąsiorowskiego)142. Jest to przykład przesunięcia pobytu w Małopolsce ze względu na działania
wojenne. Nie wiemy, czy wówczas małżonkowie zjechali do Sandomierza. Na pewno spotkali się
tam dwa miesiące później: Sandomiriam adveniens dies Carnisprivii cum consorte sua Regina Anna,
que accersita illuc venerat, Sandomirie exegit, czyli 24 lutego i przebywali zapewne do 2 marca
1411 r.143 Jest to jedyny pewny pobyt pary królewskiej w Sandomierzu, jaki znają itineraria.
W tym samym roku wysłano poselstwo do Jana XXIII, które uzyskało m.in. bullę zatwierdzającą odpusty kolegiaty sandomierskiej. Na jego czele stał Andrzej Łaskarz, co może być znaczące
dla interpretacji naszego zabytku, wszak jak wiadomo „umieścił” on herb cylejski na zworniku
fundowanego przez siebie kościoła w Gosławicach po wielokrotnych podróżach dyplomatycznych. Wspólnie z nim, stawiając pierwsze publiczne kroki, bullę w kurii papieskiej załatwiał Zbigniew Oleśnicki144. Zapewne na jego informacjach oparty jest Długoszowy opis tej zagranicznej
wyprawy. W grudniu 1411 r. możemy domyślać się obecności pary królewskiej w Sandomierzu,
jeżeli mamy poświadczenie przebywania w Opatowie króla w dniu 2 grudnia, a królowej przed
dniem 5 grudnia145. Posłowie wrócili z Rzymu dopiero na Boże Narodzenie146.
Wymienionych przykładów wspólnej bądź osobnej obecności małżonków królewskich nie
można w sposób mechaniczny wiązać z wykonaniem fryzu. Okazją do włączenia go do scen
religijnych (całości kompozycji) w trakcie ich realizacji mogły być wydarzenia szczególne. Takim
było niewątpliwie ogłoszenie bulli papieskiej odnawiającej przywileje kolegiaty. Nie wiemy, czy
stało się to jeszcze w 1411 r., czy już w roku następnym. Kolejną okazją mogło być przekazanie
kolegiacie zdobytych na Krzyżakach figur drewnianych z Dzierzgonia i relikwiarza z Brodnicy147
oraz uczestniczenie w nabożeństwie dziękczynnym. Długosz nie pisze, kiedy mogło to nastąpić.
Owe dwa wydarzenia mogły mieć miejsce w czasie trzech wyżej wskazanych pewnych, czy tylko
możliwych spotkań sandomierskich, tym bardziej że nastąpić musiały w dość krótkich odstępach,
bezpośrednio po zwycięstwie grunwaldzkim. Znamienny jest dar relikwiarza Krzyża Świętego dla
T. M. Trajdos, op. cit., s. 168.
W opracowaniu Polska Jana Długosza, pod red. H. Samsonowicza, Warszawa 1984, s. 276 zamiast Opatowa
podano Opatowiec. Por.: Annales, L. 10 et 11, Varsaviae 1997, s. 175.
143
Tamże, s. 181; A. Gąsiorowski, Itinerarium króla, s. 57.
144
Pełniąc obowiązki w kancelarii królewskiej, Zbigniew w 1413 r. został notariuszem ziemskim sandomierskim,
patrz ostatnio: L. Poniewozik, op. cit., s. 338.
145
G. Rutkowska, op. cit., s. 69, uwagi do pobytu Anny w Opatowie w 1411 r.
146
Annales, L. 10 et 11, Varsaviae 1997, s. 183–184; Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae Jana Długosza, T. 1: z lat
1385–1444, oprac. S. Gawęda, K. Sieradzka, J. Radziszewska, K. Stachowska, pod kierunkiem J. Dąbrowskiego,
Wrocław 1961, s. 136.
147
Annales, L. 10 et 11, Varsaviae 1997, s. 130; A. Bochnak, J. Pagaczewski, Relikwiarz Krzyża Świętego w katedrze
sandomierskiej, „Prace Komisji Historii Sztuki”, t. 7, 1937–1938, s. 1–19.
141
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kolegiaty sandomierskiej, gdyż był on częścią akcji propagandowej w okresie tużpowojennym148.
Związanie tych faktów z wymową sceny Rozesłania Apostołów ukazuje jednoznaczny przekaz
ideologiczny. Jeżeli „izolowane rozmieszczenie sceny Rozesłania Apostołów poza jakąkolwiek sekwencją chronologiczną”149 także wskazuje na działanie ad hoc, to można się w tym domyślać
oprawy dla wydarzeń sandomierskich — o których źródła pisane niestety milczą — stanowiących
odpowiednik uroczystości krakowskich po powrocie króla z wojny.
W ten przekaz wpisuje się antykrzyżacka postawa Anny Cylejskiej, o której przeświadczony
był sam Zakon. Na potwierdzenie tej charakterystyki przywołać można wiele innych dowodów
pochodzących z polskich źródeł: list do królowej informujący o zwycięstwie, napisany przez Jagiełłę na drugi dzień po bitwie, czy Długoszowy opis prowadzenia przez królową jeńców do
Opatowa. Nie wiemy, czy „liczny poczet brańców” dotarł do Sandomierza, gdyż król rozpuścił
ich, wyznaczając inny termin stawiennictwa, lecz kronikarz ten pisze, że w zamku sandomierskim
osadzeni byli wyselekcjonowani jeńcy pojmani pod Grunwaldem. Na samej Wielkiej Wojnie nie
kończy się wspierająca działalność małżonki króla. Znany jest jej list do soboru w Konstancji broniący męża przed Krzyżakami150. Jeżeli więc fryz stanowi ślad święta z okazji zwycięstwa — herb
królowej tym bardziej wpisuje się w ideowy przekaz tego zestawienia.
Szukając zdarzeń o wymiarze dynastycznym, które mogły zostawić swój znak w postaci fryzu, należy wskazać na zjazd w Jedlni w 1413 r. Córkę Anny uznano tam za dziedziczkę Królestwa151. Jeżeli zgodnie ze zwyczajem para królewska z Jedlni jechała do Krakowa przez Sandomierz
(w 1413 r. trasa do Nowego Korczyna jest nieoświetlona źródłowo), wykonanie fryzu mogłoby
także być okazją do upamiętnienia najważniejszego wydarzenia dla Anny w czasie jej panowania.
W takim wypadku herb cylejski mógł reprezentować matkę i córkę.
Z itinerariów Władysława i Anny wynika jeszcze kilka możliwości wspólnego przejazdu przez
Sandomierz, np. po spotkaniu opatowskim 3 listopada 1414, czy parczewskim 4 lutego 1415 r.152
Każda wizyta króla czy królowej, a tym bardziej małżonków, musiała być ważnym wydarzeniem
w takim ośrodku jak Sandomierz, co mogło być podkreślone środkami wizualnymi. Herby
z pewnością należały do ornamentów królewskich symbolizujących władzę monarchy, porządek
polityczny i ład społeczny w jego państwie — także w aspekcie terytorialnym153.

Inne hipotezy dotyczące fryzu
Po śmierci Anny kolejne małżeństwo króla nie rokowało potomstwa, a tym samym wzrosła
rola Jadwigi. Urodzenie synów Jagiełły w latach 20. XV w. niewątpliwie zmieniało konstelację dynastyczną, co mogło wpłynąć na sferę symboliczną, ale jednak nie było wystarczającym powodem
do usuwania herbu cylejskiego z takich miejsc jak fryz. Tym bardziej, że Jadwiga miała w dalszym
E. Potkowski, Monarsze dary książkowe w polskim średniowieczu — pogrunwaldzkie dary Jagiełły, w: Ojczyzna
bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. J. Chrobaczyńskiego, A. Jureczki i M. Śliwy, Kraków 1993, s. 371.
149
Cytat z T. M. Trajdos, op. cit., s. 168.
150
Dokumentację źródłową przedstawia G. Rutkowska, op. cit., s. 86, 99, 100, 102.
151
Tamże, s. 70–71; J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia, s. 133; J. Sperka, Osobiste akty hołdownicze panów polskich
z okresu panowania Władysława Jagiełły, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 9, pod red.
S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 2001, s. 235.
152
G. Rutkowska, op. cit., s. 72.
153
A. Gieysztor, „Ornamenta regia” w Polsce XV wieku, w: Sztuka i ideologia XV wieku, s. 160.
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ciągu zapewnione prawo dziedziczenia korony na wypadek śmierci Władysława III, co stwierdzono uroczyście po chrzcie królewicza w lutym 1425 r. Pierwszą przysięgę złożyło wówczas miasto
Kraków, a ostatni ze znanych 28 aktów hołdowniczych o takiej treści wystawił Lwów, w październiku 1425 r.154 Nie znamy jednak przekazów na temat hołdu Sandomierza. Hołdy odbywały się
w otwartej przestrzeni155, ale zapewne z towarzyszeniem mszy w najważniejszej świątyni. Oczywiście, gdyby wydarzenie takie miało miejsce w Sandomierzu, nie stanowiłoby raczej powodu do
umieszczania herbu cylejskiego na fryzie (przy założeniu późniejszego czasu jego powstania), ale
przez odwołanie do Anny, herb cylejski przypominałby o uprawnieniach jej córki, gdyż Jadwiga
pod wyżej wskazanymi warunkami uważana była do swojej śmierci za spadkobierczynię tronu.
Nie można zapominać o innych ważnych aspektach życia jedynej córki Jagiełły i Anny. Gdyby żyła dłużej i nie miała przyrodnich braci, zostałaby królową, a Polską rządził zaręczony z nią
Fryderyk Hohenzollern, który przez 9 lat dorastał w Polsce, pod opieką magistra Eliasza. Warto
wspomnieć, że opiekun ten od roku 1411 do śmierci był dziekanem kapituły sandomierskiej156.
Jak domyślał się Oskar Halecki, Jadwiga i jej potomstwo z racji swojego piastowskiego pochodzenia posiadaliby większe uprawnieniach niż synowie Sońki Holszańskiej157.
Wiązanie herbu cylejskiego na fryzie sandomierskim z tak dalekosiężnymi przedsięwzięciami dynastycznymi i politycznymi wydaje się zbyt daleko idące. Próbując zrekonstruować momenty z życia Anny i Jadwigi, które mogły dać asumpt do umieszczenia herbu cylejskiego na
fryzie, natykamy wiele luk w źródłach dyplomatycznych i historiograficznych, także u Długosza. Nie zapominajmy jednak, że śmierć Jadwigi przedstawił on w sposób bardzo rozbudowany,
włączając do swego dzieła długie epitafium poświęcone królewnie, autorstwa Adama Świnki158.
Nie było to typowe rozwiązanie kompozycyjne kronikarza, choć zgony zdarzały się często, także
w rodzinie panującej. Bliźniaczy utwór powstał i zachował się jedynie z okazji śmierci Zawiszy
Czarnego — i też został włączony przez Długosza159. Pokazuje to, jakim Jadwiga cieszyła się poważaniem i jak jej śmierć dotknęła współczesnych.
Snując dalej domniemania związane z wyeksponowaniem w Sandomierzu herbu cylejskiego,
należy także przypomnieć działalność Hermana II Cylejskiego, stryja i opiekuna królowej Anny.
Jego aktywność jest duża na polu politycznym i międzynarodowym, był teściem Zygmunta Lukseburskiego160. Nie rezygnujemy tym samym z łączenia herbu cylejskiego z królową Anną, lecz
wskazujemy możliwość wzmocnienia jego wymowy, tym bardziej, że w omawianym czasie Herman był kilka razy w Polsce, a nawet w Sandomierzu. Jak podaje Długosz, ostatki po zapustach
w 1410 r. król z małżonką spędzał w Jedlni, gdzie przyjechał Herman z misją od króla Węgier.
Aby należycie uczcić gościa, Jagiełło nakazał wyprawić wielki zjazd, turnieje i zabawy dworskie,
po czym razem wyprawili się w podróż przez Iłżę, Opatów do Sandomierza. Tam w połowie lutego Herman został obdarowany i odprawiony, wtedy doszło też do nadania wzmiankowanego
wyżej przywileju dla tego miasta, zwalniającego od posług komunikacyjnych i nie była to jedyna
B. Nowak, Postawa miast Korony wobec planów sukcesyjnych Władysława Jagiełły, „Annales Universitatis Mariae Curie–Skłodowska”, Sectio F Historia, Vol. 50, 1995, s. 77–85; J. Sperka, op. cit., s. 236; G. Rutkowska,
op. cit., s. 79–80; M. Rokosz, op. cit., s. 544.
155
Z. Dalewski, op. cit., s. 36.
156
Annales, L. 11, Varsaviae 2000, s. 164; H. Barycz, Eliasz z Wąwelnicy, w: PSB, t. 6, Kraków 1948, s. 232; G. Małaczyńska, op. cit., s. 302; J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia, s. 135; L. Poniewozik, op. cit., s. 166–167.
157
O. Halecki, Jadwiga Andegaweńska i kształtowanie się Europy Środkowowschodniej, Kraków 2000, s. 290.
158
Adami Porcarii Epitaphium Zavissii Nigri et Hedvigis Wladislai Jagellonis filiae, ed. Ch. Weyssenhoff, Varsoviae
1959; Annales, L. 11 et 12, Varsaviae 2001, s. 50–52.
159
Annales, L. 11, Varsaviae 2000, s. 237–239; Rozbiór krytyczny, s. 262–263.
160
G. Rutkowska, op. cit., s. 64, 69, 91.
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czynność władcy161. Mamy tutaj sandomierski zbieg wydarzeń i osób, posługujących się herbem
cylejskim. Niestety miało to miejsce przed Grunwaldem, więc nie łączy się chronologicznie ze
sceną Rozesłania Apostołów162. Herman był jednak aktywny także po zwycięstwie nad Krzyżakami, organizując i przebywając na zjazdach polsko–węgierskich163.
Nie są to jedyne możliwości uzasadnienia obecności herbu cylejskiego na fryzie sandomierskim. Z rodziny Cilii wywodziła się także kuzynka Anny Barbara, żona cesarza Zygmunta Luksemburskiego, a córka Hermana II Cylejskiego. Jak podaje Długosz, po śmierci Zygmunta, skonfliktowana z córką i jej mężem Albrechtem, szukała we wrześniu 1438 r. schronienia w Polsce,
którego udzielił jej król Władysław Warneńczyk, castrum, civitatem et terram Sandomiriensem
cum omnibus regalibus introitibus sibi donat et assignat, ubi quoad voluit, in omni rerum abundancia demorata est164. Na temat pobytu Barbary w Sandomierzu nie mamy żadnych bliższych wiadomości165. Niemniej jednak mógł on być ściśle związany z działaniami, jakie prowadziła wówczas
polska polityka zagraniczna sterowana przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, który zabiegał
o zapewnienie Jagiellonom dziedzictwa po Luksemburgach. Stąd tak gościnne przyjęcie w Polsce
tej osoby, która mogła być kartą przetargową w skomplikowanych zabiegach podejmowanych
wówczas wobec Habsburgów oraz czeskich i węgierskich elit politycznych. Wiązanie herbu cylejskiego z fryzu z dwoma ostatnimi wymienionymi osobami jest jednak najmniej prawdopodobne.
Nie zawsze ród hrabiów Cylii służył sprawie polskiej. Znana jest ich działalność w obozie przeciwników panowania Władysława Warneńczyka na Węgrzech166.
Wskazane wyżej okoliczności sprzyjające powstaniu fryzu w kolegiacie sandomierskiej nie
są — bo nie mogą być — wyliczone w sposób wyczerpujący. Kluczem do ich systematyzacji
może być rzadko występujący herb cylejski, zawężający w czasie i przestrzeni wnioski z analizy
i interpretacji fryzu. Oczywiście dalsze badania całego zespołu fresków mogą wyświetlić, które
z aspektów tego „wizualnego dialogu monarchy ze społeczeństwem” były najważniejsze167. Jagiełło, a właściwie ludzie organizujący jego zaplecze ideowe realizowali ten dialog środkami, które rozumieli i mieli do dyspozycji. Jeżeli poprzez umieszczenie symboli królewskich w świątyni
władza monarchy doznawała sakralizacji168, to dialog przeistaczał się w mocny i jednoznaczny
komunikat.
Osobnych kompetencji wymagałaby analiza współistnienia wykwitu kultury zachodniej, jakim jest fryz herbowy i przykładu wielkiej realizacji sztuki bizantyńsko–ruskiej. Jest to niewątpliwe novum w sztuce, lecz w jednostkowym wymiarze znane z kaplicy zamkowej w Lublinie, gdzie
jak domyślała się A. Różycka–Bryzek, herb Śreniawa był dziełem „dorywczo tu zatrudnionePatrz wyżej przypis 123; Annales, L. 10 et 11, Varsaviae 1997, s. 49; Rozbiór krytyczny, s. 88; A. Gąsiorowski,
Itinerarium króla, s. 53.
162
Wnioskowanie na ten temat będzie możliwe po ogłoszeniu wyników badań konserwatorskich na temat czasu
powstawania całości kompozycji.
163
Annales, L. 10 et 11, Varsaviae 1997, s. 194; J. Łojko, Idea fundacji, s. 16.
164
Annales, L. 11 et 12, Varsaviae 2001, s. 190.
165
Rozbiór krytyczny, s. 301; R. Heck, Tabor a kandydatura jagiellońska w Czechach (1438–1444), Wrocław 1964,
s. 67, 118–119.
166
Annales, L. 11 et 12, Varsaviae 2001, s. 215, 228–229, 232–233; Rozbiór krytyczny, s. 316, gdzie konfrontacja
z tekstem Kroniki hrabiów cylejskich.
167
Cytat z W. Drelicharz, op. cit.
168
P. Mrozowski, Sztuka jako narzędzie władzy — patronat artystyczny Kazimierza Wielkiego, w: Sztuka i władza.
Materiały z Konferencji zorganizowanej przez Instytutu Sztuki PAN w dniach 30 XI – 2 XII 1998 roku, pod red.
D. Konstantynowa, R. Pasiecznego i P. Paszkiewicza, Warszawa 2001, s. 9.
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go malarza zachodniego”169. W kolegiacie sandomierskiej współpraca taka musiała mieć większe
ramy, co kieruje uwagę na działalność herolda na dworze Jagiełły170. Wiele aspektów odkrytego
zabytku wymaga dalszych badań — także porównawczych poza granicami Polski i poszukiwań
analogicznych rozwiązań kompozycyjnych. Za możliwych kontynuatorów, którzy czerpali wzór
z fryzu sandomierskiego, zarówno pod względem formy, jak i treści, można uznać fundatorów
wspomnianych już zabytków: podstawy relikwiarza Drzewa Krzyża Świętego w katedrze sandomierskiej, czy twórców wystroju Statutu Jana Łaskiego. Tutaj można jeszcze dodać m. in. inicjatorów fryzu postaci biskupów z herbami w krużgankach franciszkańskich w Krakowie171.
Tekst niniejszy nie pretenduje do rozwiązania wszystkich problemów związanych z odkrytym
fryzem, lecz miał za zadanie przedstawić wstępne jego rozpoznanie, jako źródła kultury heraldycznej, a także ideologii i kultury politycznej.

A. Różycka–Bryzek, Bizantyńsko–ruskie malowidła w Polsce wczesnojagiellońskiej. Problem przystosowań na gruncie
kultury łacińskiej, w: Polska — Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 2: Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu
kulturowym i etnicznym, pod red. S. Stępnia, Przemyśl 1994, s. 318.
170
O heroldzie w polskich źródłach: S. K. Kuczyński, Heroldowie króla polskiego, w: Venerabiles, nobiles et honesti.
Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pod. red. A. Radzimińskiego, A. Supruniuk i J. Wroniszewskiego, Toruń 1997, s. 329–339.
171
H. Małkiewiczówna, Średniowieczne wizerunki biskupów krakowskich w krużgankach franciszkańskich w Krakowie, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych oddziału PAN w Krakowie”, T. 21, 1977, s. 85–87.
169
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I. Północna ściana prezbiterium po konserwacji. Fot. ks. Andrzej Rusak

II. Scena Rozesłanie Apostołów. Fot. Barbara Redzińska
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III. Fryz heraldyczny po konserwacji. Fot. ks. Andrzej Rusak

IV. Ziemia Sandomierska. Fot. ks. Andrzej Rusak

V. Pogoń. Fot. ks. Andrzej Rusak
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List Mikołaja Villarta, króla herbowego Andegawenii
i Turenii, z początku XV w. i zawarty w nim wątek polski

N

iezwykle interesującą i frapującą zarazem wskazówkę, świadczącą o znajomości realiów
funkcjonowania i organizacji urzędu herolda w późnośredniowiecznej Polsce, stanowi list
króla herbowego Andegawenii i Turenii. Jest on starszy od innych podobnych dzieł, których
autorami byli heroldowie, w tym także od dobrze znanego traktatu herolda Sycylii (†1437)1. Stanowi próbę kodyfikacji praw i obowiązków heroldów, opartą na własnym doświadczeniu autora
oraz wiadomościach przekazanych mu przez innych heroldów. Nietrudno zauważyć, że jego głos
miał na celu obronę pozycji heroldów u schyłku średniowiecza, kiedy urząd ten zaczynał tracić na
znaczeniu w związku z zachodzącymi przemianami w obrębie społeczeństwa feudalnego2.
* Zamieszczony poniżej tekst stanowi swego rodzaju kontynuację artykułu O urzędzie herolda na dworze pierwszych
Jagiellonów, opublikowanego w poprzednim tomie „Rocznika”, w uzupełnieniu którego dołączone zostały ilustracje
zawierające próby rekonstrukcji ubioru urzędowego heroldów króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego.
Parties inédites de I’oeuvre de Sicile, héraut d’Alphonse V roi d’Aragon, maréchal d’armes du pays de Hainaut, auteur
du blason des couleurs, hrsg. v. F. Roland (dalej: F. Roland), „Société des Bibliophiles Belges” 22, Mons 1867 (pozycja
udostępniana również w Internecie na stronie: <http://books.google.pl>).
2
Na temat heroldów oraz ich funkcji w późnym średniowieczu: The Herald in Late Medieval Europe, ed. K. Stevenson, Woodbridge 2009; P. v. Moos, Der Herold: ein Kommunikationsexperte zwischen den Zeiten, w: Rhetorik Kommunikation und Medialität. Gesammelte Studien zum Mittelalter, hg. Melville, Bd. 2, Berlin 2006, s. 153–172; 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”, t. 88, nr 366–367, Juillet–Décembre 2006; H. Kruse, Herolde, w: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Bilder und Begriffe, hg. W. Paravicini, bearb. J. Hirschbiegel, J. Wettlaufer, Ostfildern 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, Chivalry, Heralds and History, w: Nobles,
Knights and Men–at–Arms in the Middle Ages, London 1996, s. 63–81; idem, Heraldry and Heralds, w: Chivalry,
New Haven–London 1984, s. 125–142; 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. 310–322; 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
1
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Traktat został napisany ok. 1400 r. w formie listu, którego oryginał nie zachował się lub nie
został dotąd odnaleziony, adresowanego do anonimowego odbiorcy. Jego treść znamy jedynie
z piętnastowiecznych kopii, nieznacznie się od siebie różniących. Jedną z nich, znajdującą się
w Bodleian Library w Oksfordzie, poddał swojego czasu szerszej analizie Anthony R. Wagner,
datując jej powstanie na początek lub połowę XV wieku3. W ostatnim okresie uzupełnia i weryfikuje te ustalenia Gert Melville, wykazując, że manuskrypt ten nie jest samodzielnym rękopisem,
ale stanowi część większego zbioru rękopisów francuskiego pochodzenia (Ms. Rawl. C. 399),
sporządzonego przez kopistów, na pergaminie, pismem gotyckim, dopiero w końcu XV w., na
który składają się 104 strony oprawione w XVIII w. w brązową skórę4. Badacz ten zwrócił także
uwagę na dwie inne kopie, zachowane w zbiorach Bibliothèque nationale de France, należące
także do szerszych kompilacji (Ms. franç. Nr 1983 i Nr 5241), które wnikliwie porównuje z kopią oksfordzką5. W tekstach kopii paryskich, zawierających prawie jednakowo brzmiącą treść,
brakuje jednak niezwykle ważnego dla nas fragmentu końcowej partii listu, znanego wszakże
z kopii oksfordzkiej. Widoczna jest także pewna ingerencja w nazwy i niektóre sformułowania.
O autorze listu posiadamy bardzo skąpe informacje. Wiadomo, gdyż sam o tym wspomina, że
był królem herbowym Andegawenii i Turenii. Przekazuje nam, że został wyniesiony na ten urząd
1 maja 1389 r. podczas uroczystości w Saint–Denis, kiedy Ludwik II d’Anjou (†1417), tytularny
król Neapolu i Sycylii, któremu służył jako herold, oraz jego brat książę Tarentu, nazwani przez
niego mes tresdoubtés seigneurs et maistress, zostali pasowani na rycerzy6. W tym czasie musiał mieć
już za sobą długą karierę herolda, skoro jeszcze za panowania Karola V Mądrego — chociaż nie
dowiadujemy się dokładnie, kiedy wydarzenie to miało miejsce — był obecny w Paryżu podczas
ceremonii koronacji króla herbowego Francji (roy d’armes des Francois) o urzędowej nazwie ‘Montjoye’. Koronowanym wówczas heroldem był Charlot nommé Monioye, który wcześniej pełnił
funkcje królów herbowych Cypru i Artois7.
Wagner i Melville identyfikują autora traktatu z postacią Mikołaja Villarta, herolda noszącego
nazwę urzędową ‘Calabre’ (wł. Calabria), która stanowiła nawiązanie do roszczeń książąt andegaweńskich do Królestwa Sycylii8. Występuje on jako Nicolas Villart dit Calabre, roy d’Anjou w dokumentach założycielskich kolegium heroldów francuskich, w tym na przywileju fundacyjnym
z 9 stycznia 1407 r. ustanawiającym siedzibę korporacji w kaplicy Saint–Antoine–le–Petit w Paand heraldry in the Middle Ages. An Inquiry into the Growth of the Armorial Function of Heralds, London 1939;
P. Adam Even, Les fonctions militaires des hérauts d’armes. Leur influence sur le développement de l’héraldique, „Archives héraldiques suisses” 71, 1957; E. v. Berchem, Die Herolde und ihre Beziehungen zum Wappenwesen, w: Beiträge
zur Geschichte der Herladik, Berlin 1939, s. 117–219.
3
Oxford, Bodleian Library, Ms. Rawl. C. 399, fol. 76r–80r (G. D. Macray, Catalogus codicum manuscriptorum
bibliothecae Bodleianae, pars. V, fasc. 2, Oxford 1878, sp. 183–185; O. Pächt & J. J. G. Alexander, Illuminated
manuscripts in the Bodleian Library Oxford, vol. I: German, Dutch, Flemish, French and Spanish schools, Oxford 1966,
s. 62, nr 792); A. R. Wagner, Heralds and Heraldry in the Middle Ages. An Inquiry into the Growth of the Armorial
Function of Heralds, London 1939, s. 41–45.
4
G. Melville, Der Brief des Wappenkönigs Calabre. Sieben Auskünfte über Amt, Aufgaben und Selbstverständnis spätmittelalterlicher Herolde (mit Edition des Textes), „Majestas” 3, 1995, s. 78–80.
5
Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. franç. 1983, fol. 99r–104r (Catalogue des manuscrits français. Ancien
Fonds, vol. I, Paris 1895, s. 632); Ms. franç. 5241, fol. 74r–78v (ibidem, vol. IV, Paris 1868, s. 343); G. Melville,
Der Brief..., s. 80–82.
6
G. Melville, Der Brief..., s. 75–76 i 110: wiersz 306–311.
7
Ibidem, s. 75, zob. także s. 109–112: wiersz 263 n. i 340 n.; A. R. Wagner, op. cit., s. 43.
8
A. R. Wagner, op. cit., s. 41; P. Adam Even, op. cit., s. 4; M. Keen, Heraldry and Heralds, s. 137; G. Melville, Der
Brief..., s. 75, przyp. 18. O heroldach na dworze francuskich Andegawenów w późnym średniowieczu: Ch. de Mérindol, Rois d’armes et poursuivants à la cour d’Anjou Au temps du roi René, w: Le héraut, figure européenne..., s. 617–630.
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Karta rękopisu z listem Mikołaja Villarta z ok. 1407 r., na której u dołu znajduje się ustęp o spotkaniu z Polakiem
(polskim heroldem?), kopia z XV w., Oxford, Bodleian Library, Ms. Rawl. C. 399, fol. 79v
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ryżu9. W myśl przepisów statutowych miał on zastępować przewodniczącego kolegium, tj. „króla
herbowego ‘Montjoye’, podczas jego nieobecności10. Za autorstwem Calabre’a przemawiają dopiski występujące w obu kopiach paryskich: feu Calabre roy d’armes i feu bonne memoire Calabre11.
Określenie ‘feu’ użyte przy tytule herolda sugeruje, że kopie paryskie powstały już po śmierci
autora listu. Mogłoby to świadczyć także, że kopia oksfordzka jest nieco starsza i powstała jeszcze
za życia herolda Calabre. W 1408 r. ten sam Calabre był współautorem supliki skierowanej do
króla i książąt francuskich w obronie praw heroldów12. Wspomniany wcześniej list nie był zatem
jedynym przejawem literackiej aktywności Mikołaja Villarta, któremu najwyraźniej przyświecała
misja ratowania rangi urzędu herolda. Biorąc pod uwagę zbieżność niektórych fragmentów listu
z petycją 1408 r., wydaje się dosyć prawdopodobne, że został on napisany w podobnym okresie,
czyli pierwszych latach XV w.13 Ponadto, niektóre refleksje autora listu, wplecione w tekst, mogą
wskazywać, że był już wtedy człowiekiem sędziwego wieku i słabego zdrowia14.
Utwór składa się z siedmiu pytań i odpowiedzi dotyczących heroldów. Odpowiedzi, z których
wyłania się w miarę wyczerpujący obraz profesji herolda w późnym średniowieczu, udzielane są
przez anonimowego adresata, tytułowanego w szczególny sposób: noble et tres–honnouré et mon
tres–redoubté seigneur et tres–cher amy. Z kontekstu wynika, że posiadał on szeroką wiedzę na
temat roli i zadań heroldów oraz cieszył się dużym autorytetem15. Na początek pisarz rozstrzyga
kwestie związane z odpowiedzialnością królów herbowych i heroldów za popełnienie morderstwa
lub rozboju, „przed czym niech Bóg uchroni” (que ia ne dieu ne plaise!), wskazując w takiej sytuacji właściwe instancje sądownicze (konetabl albo podlegający mu: marszałek, admirał, dowódca
łuczników i lokalni sędziowie)16. W drugiej odpowiedzi wyjaśnia nam, że jeśli król herbowy albo
inny herold zniesławiłby szlachcica, o czym autor nigdy nie słyszał, to będzie musiał odwołać
swoje słowa przed tymi, którzy go słyszeli oraz przed samym królem, a następnie w miejscu
publicznym zostanie on zdegradowany przez zabranie mu tarczy herbowej i zdjęcie tuniki. Pozbawienie urzędu za krzywoprzysięstwo miało charakter dożywotni i skutkowało również uwięzieniem17. Dalsza część listu została poświęcona podupadającej kondycji persewantów18, o których słyszymy, że stało się powszechnym zjawiskiem, iż pełniąc posługi posłańców, dopuszczali
się szpiegowania i zdrady planów wojennych swoich mocodawców. Takie zachowanie uważane
jest przez autora za sprzeczne z honorem, rozsądkiem i prawem urzędnika herbowego19. Oburza
się on, że w przeciwieństwie do dawniejszych czasów i wysokiej pozycji tego urzędnika, każdy
dowódca, nawet najmniejszego garnizonu, miał swojego persewanta, który obnosił się z jego herbem na dworze króla. W następnej odpowiedzi, tj. czwartej z kolei, osadzonej w realiach miłości
dwornej, Calabre porusza problem natury etycznej — zachowania dyskrecji, wynikający z faktu,
że heroldowie pełnili także role dostarczycieli listów miłosnych i powierników sekretów adoratoF. Roland (zob. przyp. 1), s. 99–105; G. Melville, Der Brief..., s. 76, przyp. 25.
F. Roland, op. cit., s. 105–107; G. Melville, Der Brief..., s. 76, przyp. 27.
11
G. Melville, Der Brief..., s. 75, przyp. 18, s. 80 i 100: wiersz 18.
12
F. Roland, op. cit., s. 107–115.
13
G. Melville, Der Brief..., s. 78, datuje powstanie listu na około 1407 r.
14
Ibidem, s. 77, zob. także s. 100: wiersz 13 i 17.
15
Ibidem, s. 77–78.
16
Ibidem, s. 82–83, zob. także s. 100–102: wiersz 8–12, 26–55; A. R. Wagner, op. cit., s. 42.
17
G. Melville, Der Brief..., s. 83–85, zob. także s. 102–103: wiersz 56–77; A. R. Wagner, op. cit., s. 42.
18
W późnym średniowieczu ukształtowała się kilkustopniowa hierarchia heroldów, dzielących się — idąc od najniższej kategorii — na persewantów, heroldów, marszałka herbowego i króla herbowego: H. Kruse, op. cit., s. 313;
V. Vok Filip, op. cit., s. 38–41; W. Paravicini, op. cit., s. 83; M. Pastoureau, op. cit., s. 61.
19
G. Melville, Der Brief..., s. 85–87, zob. także s. 103–104: wiersz 78–117.
9
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rów20. W piątej odpowiedzi, skupiającej się na zwyczajach związanych z inicjacją persewantów,
od których wymagano umiejętności czytania i pisania, autor zastanawia się, czy ci najniżsi rangą
urzędnicy herbowi powinni jednak składać przysięgę21. Pisarz dzieli się z nami uwagą, że niektórzy chrzcili ich wodą, przeciwko czemu on bezskutecznie interweniował u samego króla. Pan,
którego godło persewant nosił na złotej lub srebrnej tarczy oraz na piersi, decydował także wedle
własnej woli o nadaniu mu imienia. Dwie ostatnie odpowiedzi, najbardziej rozbudowane, dotyczą głównie heroldów i królów herbowych. Z szóstej dowiadujemy się, jak wyglądała uroczysta
kreacja heroldów, którzy składali przysięgę (le serment) zgodną z zamieszczoną przez autora listu
formułą, określającą ogólny zakres ich obowiązków. Zwieńczeniem tej wielkiej dworskiej ceremonii było symboliczne przekazanie im herbu opiekuna. Podobno szerzyć się zaczął również zwyczaj
chrzczenia przyjmowanych w poczet heroldów winem ze złotego lub srebrnego kielicha22. Jeszcze
bardziej uroczyście i podniośle, o czym czytamy w ostatniej części utworu, odprawiano rytuał
mianowania na królów herbowych23. Ich koronacji dokonywał władca, jak to było w przypadku
Charlota, którego uroczystość zdaniem Calabre była najświetniejsza ze wszystkich, jakie przyszło
mu oglądać. Królowie herbowi składali niemal taką samą przysięgę jak heroldowie. Jej tekst został
jedynie uzupełniony o fragment mówiący o obowiązku składania sprawozdania z otrzymanych
w związku pełnioną funkcją darów i gratyfikacji. Traktat kończy się wywodem na temat rodowodu heroldów, zaczerpniętym rzekomo z jakiejś starej księgi, która autorowi jednak zaginęła24. Jako
pierwsi mieli ustanowić heroldów Aleksander Wielki i Juliusz Cezar, którzy otoczyli ich wielkim
szacunkiem, na znak czego sadzali przy stole naprzeciwko siebie. W czasach chrześcijańskich
pierwsi książęta, natchnieni wiarą przez 12 apostołów, wybrali spośród najbardziej szlachetnych
rycerzy i giermków w tej samej liczbie 12 heroldów. Jednego z nich, w późniejszym okresie, wyznaczano na króla herbowego25.
W tej właśnie części listu natrafiamy na drobny ustęp zawierający polski wątek, który nie był
dotąd poddany głębszej analizie26. Pojawia się on tylko w manuskrypcie oksfordzkim, dwie pozostałe kopie pominęły ten końcowy fragment rozważań autora o rytuale kreowania heroldów:
Ibidem, s. 87–88, zob. także s. 104–105: wiersz 118–143.
Ibidem, s. 88–89, zob. także s. 105–106: wiersz 144–178; A. R. Wagner, op. cit., s. 42–43.
22
G. Melville, Der Brief..., s. 91–93, zob. także s. 106–109: wiersz 179–255; A. R. Wagner, op. cit., s. 43.
23
G. Melville, Der Brief..., s. 93–98, zob. także s. 109–116: wiersz 256–472; A. R. Wagner, op. cit., s. 43–44.
24
Nie jest to jedyny przykład próby mitologizacji zawodu heroldów w późnym średniowieczu. Eneasz Sylwiusz
Piccolomini wspomina w jednym ze swoich listów podróż do Anglii w 1435 r., kiedy miał okazję oglądać w zakrystii
kościoła św. Pawła w Londynie jakiś 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, op. cit., s. 84.
25
G. Melville, „Un bel ofice”, s. 319, przyp. 124.
26
Ostatnio wypowiadali się na ten temat: B. W. Brzustowicz, O urzędzie herolda na dworze pierwszych Jagiellonów,
czyli głos w dyskusji nad jego organizacją i znaczeniem w późnośredniowiecznej Polsce, „Rocznik Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego”, n.s., t. IX (XX), 2010, s. 34–35; 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, ed. K. Stevenson,
Woodbridge 2009, s. 155, oraz J. Szymczak, Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy. Walki o życie, cześć, sławę i pieniądze
w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa 2008, s. 157–158, i D. Piwowarczyk, Herold Mikołaj Chrząstowski, „Rocznik
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, n.s., t. VI, 2003, s. 20; idem, Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej
(XIV–XV wiek), Warszawa 1998, s. 27, który powołuje się na ten manuskrypt za pracą: A. R. Wagner, op. cit., s. 44.
20
21
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1. Wawrzyniec Polanlant. Próba rekonstrukcji ubioru
urzędowego (rys. G. J. Brzustowicz)

2. Jan Litherland. Próba rekonstrukcji ubioru
urzędowego (rys. G. J. Brzustowicz)

Et d’aultre chose plus ne me souuient, fors que encore du temps que i’estoie poursuiuant, me souuient que ie oy
à vng de Poulaine qu’il auoit liure en son pays de toutes ses ordonnances clerement et que des guerres de I’empereur au roy de Hongrie vng gaige de bateille fust entrepris deuant I’empereur, lequel seigneur y commist pour
luy son roy d’armes d’icelluy temps, que à I’entrée du champs fist vng des champions cheualier, dont ce peut
veoir que, en icelluy temps, I’office d’iceulx roys d’armes estoit honnourable chose vraiement depuis tout ce27.

Calabre wspomina, że jeszcze jako persewant słyszał od pewnego Polaka (de Poulaine), że posiada on w swoim domu księgę z jakimiś „rozporządzeniami” (ordonnances), w której opisano, jak
podczas wojny z władcą węgierskim (roy de Hongrie) cesarz (empereur) — przyjmując wyzwanie
do bitwy — uroczyście koronował swojego herolda na króla herbowego (roy d’armes), żeby zademonstrować rangę tego urzędu, po czym pasował jednego z najdzielniejszych rycerzy wyruszających do walki (des champions cheualier). Taki sposób kreacji króla herbowego, przeprowadzonej
bezpośrednio przed konfrontacją bitewną, z pewnością nie był często stosowanym zwyczajem,
skoro zainteresował autora na tyle, że postanowił go również odnotować w swoim traktacie.
Oxford, Bodleian Library, MS. Rawl. C. 399, fols. 79v–80r. (cyt. za: G. Melville, Der Brief..., s. 115–116: wiersz
459–467; A. R. Wagner, op. cit., s. 44).
27

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

List Mikołaja Villarta, króla herbowego Andegawenii i Turenii

45

Jednak nie forma samej inicjacji króla herbowego, a związany z nią epizod spotkania z Polakiem wzbudza nasze największe zainteresowanie. Interpretacja tego wątku rękopisu nie jest wcale
łatwa. Nie tylko nie wiemy, kim był informator z Polski (heroldem, kronikarzem, urzędnikiem
czy rycerzem?), ale także kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach spotkał się z autorem listu? Nie
bardzo również wiadomo, z jakim konfliktem między cesarzem niemieckim i królem węgierskim
mamy do czynienia, gdyż autor listu opisuje to zdarzenie z odległej pamięci i najwyraźniej nie
są mu znane imiona władców oraz miejsce i data bitwy. Z przykrością należy stwierdzić, że na
większość tych pytań nie udaje się znaleźć zadowalających odpowiedzi.
Zasadnicze znaczenie ma precyzyjne ustalenie terminu zetknięcia się Francuza z Polakiem.
Pewną wskazówką jest wiadomość, że w tym czasie Calabre był jedynie persewantem, a więc do
ich spotkania doszło najpewniej, kiedy ten w młodym wieku rozpoczynał długą karierę herolda. Pozwala to nam przesunąć termin spotkania na okres przed 1389 r., zanim Mikołaj Villart
został królem herbowym28. Cezurę czasową można by nawet przesunąć dalej, co najmniej kilka
lat przed 1380 r., gdyż Calabre wspomina, że jeszcze jako herold (nie persewant!) był świadkiem
koronacji Charlota na króla herbowego ‘Montjoye’, dokonanej w Paryżu przez Karola V, który
— jak wiadomo — zmarł w 1380 r.29 Kierując się kryteriami wskazanymi przez autorów wspomnianej wcześniej supliki z 1408 r., podnoszącymi, że nikt nie powinien zostać persewantem
przed 25. rokiem życia, a przyuczenie do zawodu herolda należy odbywać przez 7 lat, możemy
założyć, że w czasie odnotowanego wydarzenia Calabre był już dojrzałym mężczyzną w wieku
około 32 lat30. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że do spotkania z Polakiem doszło nie
później niż w latach 1373–1380.
Należy zauważyć, że z tekstu Calabre zdaje się wynikać, że polski informator nie musiał być
świadkiem wspomnianej bitwy i ukoronowania króla herbowego przez cesarza, a jedynie posiadaczem księgi, w której wydarzenie to zostało opisane. Wspomniana bitwa mogła rozegrać się
długo wcześniej, zanim doszło do spotkania z Polakiem. Może tutaj chodzić o jedną z wojen
prowadzonych przez Wittelsbachów lub Luksemburgów z węgierskimi Andegawenami w drugiej
połowie XIV w. Według Dariusza Piwowarczyka, który zastrzega, że są to tylko luźne hipotezy,
we wspomnianym Polaku można upatrywać osoby duchownej i bliskiego współpracownika króla
Węgier i Polski Ludwika Andegaweńskiego (†1382)31. Księga, na którą powoływał się Polak,
mogła być przecież starą kroniką rodową32.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby uznać, jak czyni to G. Melville, że informatorem autora
listu był polski herold, z którym Calabre spotkał się podczas jednej ze swoich służbowych podróży33. Przemawia za tym charakter wzmianki, koncentrującej się na obrzędzie pozostającym w kręgu zainteresowania raczej wąskiej elity samych heroldów. Wydaje się to o tyle prawdopodobne,
że pierwsze ślady obecności polskich heroldów (1395, 1402, 1403) zdają się potwierdzać, że najpóźniej w końcu XIV stulecia urząd ten zdążył się już zadomowić na dworze polskich władców34.
G. Melville, Der Brief..., s. 110: wiersz 306–311.
Ibidem, s. 109–112: wiersz 263 n. i 340 n.
30
F. Roland (zob. przyp. 1), s. 109; G. Melville, Der Brief..., s. 75, przyp. 20.
31
D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski..., s. 27.
32
Za jedną z najstarszych kronik rodowych, która nie przetrwała do naszych czasów, uchodzi księga rodu Toporów
z przełomu XIV/XV w.: M. Koczerska, Świadomość genealogiczna możnowładztwa polskiego w XV wieku, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. II, Warszawa 1982, s. 266–322; J. Kurtyka, Czy istniała kronika rodowa Toporów?,
„Studia Historyczne” 28, 1985, s. 157–179.
33
G. Melville, Der Brief..., s. 96.
34
O początkach i pierwszych udokumentowanych śladach urzędu herolda na polskim dworze królewskim:
B. W. Brzustowicz, O urzędzie herolda..., s. 35 n.; idem, Turniej rycerski w Królestwie Polskim w późnym średniowie28
29
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A ponieważ nie zachowały się żadne przykłady działalności literacko–historycznej polskich heroldów, to mielibyśmy także dowód w postaci owej księgi, zawierającej — jak możemy się domyślać
— odręczne notatki oraz być może wypisy z innych dzieł o zadaniach i obyczajach związanych
ze sprawowaniem tego urzędu, że pomimo milczenia źródeł także i w tej dziedzinie nasi heroldowie wykazali się aktywnością i odcisnęli swoje piętno.

czu i renesansie na tle europejskim, Warszawa 2003, s. 256 n.; B. W. Brzustowicz, K. Stevenson, op. cit., s. 153 n.;
S. K. Kuczyński, Heroldowie króla polskiego, w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej, red. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 333 n.; idem, Les hérauts d’armes
dans la Pologne médiévale, w: Le héraut, figure européenne (XIVe–XVIe siècle), s. 654 n.; J. Szymczak, op. cit., s. 161 n.;
D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski..., s. 28 n.
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Nieznana nieślubna córka księcia mazowieckiego
Konrada III Rudego

„17

Julii [1608] pojąłem czwartą żonę Warszewicką, podkomorzyną nurską, w księstwie
mazowieckim z książęcej krwie domu książąt mazowieckich idącą, panią dożywotnią
na Tyrzynie i Burcu”1. Cytat ten pochodzi z Pamiętnika Zbigniewa Ossolińskiego, ówczesnego wojewody podlaskiego. Próżno szukać w literaturze analiz tego wątku: zdaje się, że ostatnio i to tylko
raz, na marginesie rozważań o znaczniejszych rodzinach mazowieckich XVI–XVII w. i to w przypisie, poświęcono temu tematowi zwięzłą wzmiankę2. Z oczywistych względów motyw ten zasługuje
na większą uwagę. Może bowiem pozwolić na wskazanie kolejnego, nieznanego jeszcze literaturze,
nieślubnego potomka Piastów mazowieckich. Nieślubnego, bowiem poza ślubem Anny, córki Konrada III, z wojewodą ruskim Stanisławem Sprowskim nie znamy żadnych związków małżeńskich
Piastówien mazowieckich z przedstawicielami warstwy szlacheckiej, a wszystkie inne takie związki,
pojawiające się w literaturze genealogicznej, zostały ostatnio zakwestionowane3. Przykład ten jest
interesujący i z innych względów, ukazuje bowiem, jak ważnym elementem ówczesnego życia społecznego obok elementów mierzalnych, materialnych były te trudne do oszacowania, prestiżowe
w tym przypadku wyrażające się książęcym pochodzeniem współmałżonka. Ukazuje on również
świadomość genealogiczną średniej szlachty o ustalonej pozycji lokalnej i aspirującej do odgrywania
większej roli, do jakiej na przełomie XVI i XVII w. niewątpliwie należeli już Ossolińscy.
Zanim przejdziemy do weryfikacji pochodzenia Katarzyny Warszewickiej, omówmy pokrótce
genealogię wspomnianych wyżej osób. Zbigniew Ossoliński h. Topór pochodził z małopolskiej
rodziny, która właśnie w jego osobie awansowała do grona małopolskiej magnaterii. Był synem
kasztelana sandomierskiego Hieronima (zm. 1575/1576) oraz kasztelanki krakowskiej Katarzyny
Zborowskiej h. Jastrzębiec i urodził się 3 września 1555 r. Karierę rozpoczął w latach 1577–1581
od stanowiska dworzanina i sekretarza królewskiego, by później być: 1593–1603 podkomo-

Z. Ossoliński, Pamiętnik, oprac. J. Długosz, Warszawa 1983, s. 49.
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. 159, przyp. 5.
3
K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, Poznań–Wrocław 1998 [2008], s. 197–199; P. A. Dmochowski, A. Sikorski, Rzekomi Piastowie mazowieccy, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, n.s., t. IX (XX), Warszawa
2010, s. 11–28.
1
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rzym sandomierskim, 1603–1605 kasztelanem żarnowskim, 1605–1613 wojewodą podlaskim
i w 1613–1623 wojewodą sandomierskim. Poza tym w latach 1606–1608 posiadał starostwo
nowomiejskie i w 1619 r. stopnickie. Zbigniew Ossoliński zmarł w 1623 r. Był czterokrotnie
żonaty; pierwszą żoną była poślubiona w 1583 r. Jadwiga Sienieńska h. Dębno, córka kasztelana
żarnowskiego Jana. Druga żona to Anna Firlejówna, poślubiona w 1594 r., córka wojewody krakowskiego Jana, zmarła sześć lat później. Trzecią żoną od 1601 r. była Katarzyna z Lisowa Kosińska h. Rawicz, wdowa po wojewodzie mazowieckim Stanisławie Kryskim, zmarła w 1607 r. Katarzyna Warszewicka była czwartą i zarazem ostatnią żoną Ossolińskiego. Z drugiej żony Ossoliński
pozostawił następujące potomstwo: wojewodę sandomierskiego Krzysztofa (1587–1645), kasztelana czerskiego Maksymiliana (1588–1655) i Halszkę za Konstantym Korniaktem (z pierwszej
żony) oraz kanclerza koronnego Jerzego (1595–1650). Jego potomkowie w linii męskiej wymarli
w 1826 r., w osobie Józefa–Maksymiliana — fundatora Ossolineum4.
Nie znamy powodów, dla których Ossoliński poślubił Katarzynę Warszewicką. Liczyła sobie
ona wówczas co najmniej 36 lat (a raczej więcej), czyli można chyba powiedzieć, że jak na owe
czasy była dość wiekową wdową po podkomorzym nurskim Mikołaju Laskowskim h. Korab. Być
może znaczenie miały tu dobra Tyrzyn i Burzec leżące w pow. stężyckim woj. sandomierskiego,
na których Warszewicka miała dożywocie i które Ossoliński, wspominając o ślubie, tak skrupulatnie wyliczył? Katarzyna zmarła 3 marca 1620 r. w Sandomierzu i 14 kwietnia została pochowana w kościele w Klimontowie. W małżeństwie z Ossolińskim nie pozostawiła potomstwa5.
Pierwszy mąż Katarzyny, Mikołaj Laskowski pisał się z Laskowa Głuchy w pow. kamieńczykowskim ziemi nurskiej, a więc pochodził ze wschodniego Mazowsza i w tych stronach działał.
W 1589 r. już jako cześnik nurski posłował z tej ziemi na sejm. W 1594 r. (i, jak się wydaje,
był nim aż do śmierci) był starostą wyszkowskim, w 1597 r. deputatem na Trybunał Koronny
w Lublinie, a w 1598 jako podkomorzy nurski posłował na sejm z tej ziemi. Ostatnia o nim
wiadomość pochodzi z 1601 r., kiedy był poborcą nurskim i 10 listopada tego roku wystąpił jako
świadek na dokumencie wystawionym w Broku przez biskupa płockiego Wojciecha Baranowskiego, który w Wyszkowie ustanawiał Bractwo Literackie; zmarł więc pomiędzy 10 listopada
1601 a 17 lipca 1608 r. (datą ślubu wdowy po nim)6. Z małżeństwa z Katarzyną Warszewicką
miał mieć syna Jana, po którym pozostało potomstwo7.
W. Czapliński, Ossoliński Jan Zbigniew h. Topór (1555–1623), wojewoda podlaski, potem sandomierski, [w:] Polski
słownik biograficzny (dalej: PSB), t. 24, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979, s. 428–431; Z. Ossoliński,
op. cit., s. 6–23, 183; W. Dworzaczek, Genealogia. Tablice, Warszawa 1959, tabl. 144.
5
Z. Ossoliński, op. cit., s. 121–122; Jerzy Ossoliński, Pamiętnik, oprac. W. Czapliński, Warszawa 1976, s. 33, 93.
Tyrzyn i Burzec wydawca Pamiętnika i autor biogramu w PSB błędnie zlokalizowali w pow. radomskim; Polska
XVI wieku pod względem geograficzno–statystycznym, t. 3: Małopolska (Źródła dziejowe, t. 14), oprac. A. Pawiński,
Warszawa 1886, s. 334 i 338.
6
A. Boniecki, Herbarz polski, Cz. 1, Wiadomości historyczno–genealogiczne o rodach szlacheckich, t. 13, Warszawa
1909, s. 358–359; J. Choińska–Mika, Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998, s. 34–35, 155, 157;
Ecclesia Viscoviensis. Dzieje parafii św. Idziego w Wyszkowie, red. nauk. Z. Morawski, M. Przytocka, Pułtusk 2006
(Folia Ecclesiastica–Pultoviensia 1), s. 268, przyp. 715, s. 273.
7
Tak podaje A. Boniecki, op. cit., t. 13, s. 358–359. Nie ma jednak pewności, czy ów Jan Laskowski był synem
Mikołaja Laskowskiego z Katarzyny Warszewickiej, bowiem Jerzy Ossoliński (syn Zbigniewa) pisał o swej macosze
— Katarzynie Warszewickiej, że: „Była panią lat średnich, ale niepłodną, macochą nam bardzo życzliwą i dobrą”
(J. Ossoliński, op. cit., s. 33). Dodatkowo Zbigniew Ossoliński po śmierci Warszewickiej wszelkie sprawy majątkowe
załatwiał z Mikołajem Warszewickim, bratem zmarłej, i Laskowskimi, synowcami pierwszego męża swej czwartej żony
(Z. Ossoliński, op. cit., s. 122, 124, 218). Ossoliński bardzo skrupulatnie odnotowywał wszelkie transakcje i rozliczenia spadkowe, skoro więc nie wspomniał przy tej okazji o dzieciach z pierwszego małżeństwa swej czwartej żony,
ani o opiekunach takich dzieci, to można z dużym prawdopodobieństwem domniemywać, że ich po prostu nie było.
4
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Jedyna znana nam siostra Katarzyny Warszewickiej — Zofia poślubiła przed 1590 r. Zygmunta Kazanowskiego h. Grzymała (ok. 1563–1634), późniejszego podkomorzego koronnego. Zofia
zmarła przed 1614 r., kiedy to Zygmunt był już powtórnie żonaty z wojszczanką sanocką Elżbietą
Humnicką. Z małżeństwa z Zofią pozostawił córki: Zofię, zmarłą po 1617 r., zapewne w stanie
panieńskim, Helenę za kasztelanem czerskim Maksymilianem Ossolińskim, Katarzynę za starostą
szydłowskim Janem Stanisławskim oraz synów starostę krośnieńskiego Stanisława oraz marszałka
nadwornego koronnego Adama (ok. 1599–1649)8.
Zauważmy przy okazji wspominania Kazanowskich, że pamiętnik Zbigniewa Ossolińskiego
jest jedynym miejscem, gdzie mówi się o piastowskim pochodzeniu Katarzyny Warszewickiej.
Nic nie pisze o tym w swym pamiętniku syn Zbigniewa, Jerzy. Brak tego typu odniesień w dwóch
drukach wydanych w 1650 r. z okazji zgonu marszałka nadwornego koronnego Adama Kazanowskiego, syna Zygmunta i Zofii Warszewickiej, mimo że zawierają one obszerną informację
o rodzinach spokrewnionych9. Zauważmy także, że pasierb Katarzyny Warszewickiej, wojewoda
sandomierski Krzysztof Ossoliński nie uwzględnił tego powinowactwa z Piastami w tablicach,
znajdujących się na zamku Krzyżtopór, mimo że ich funkcją było pokazanie najznaczniejszych
z przodków, krewnych i powinowatych10. Jednak to co napisał Zbigniew Ossoliński w swym pamiętniku zasługuje na sprawdzenie. Pisał przecież dla siebie i potomnych, a nie dla zewnętrznej
sławy — i gdyby miały to być czyste wymysły, to dlaczego w podobny sposób nie napisał o innych członkach rodziny? Zaś Katarzyna Warszewicka mogła o takim pochodzeniu wiedzieć, gdyż
zapewne, jak się okaże niżej, rzecz mogła dotyczyć jej babki.
Zastanówmy się teraz, jaką drogą krew Piastów mazowieckich mogła przeniknąć do rodziny
Warszewickich. Bez wątpienia nastąpiło to drogą legalnego małżeństwa, ponieważ potomstwo
ze wspomnianego już wcześniej jedynego niedynastycznego małżeństwa Piastów mazowieckich
jest (przynajmniej w pierwszych pokoleniach, które nas tu szczególnie interesują) dość łatwe do
rozpoznania i brak tam miejsca dla Warszewickich11. Spróbujmy zatem przekonać się, kim byli
przodkowie owej Warszewickiej i czy któryś z nich mógł być nieślubnym potomkiem Piastów.
Warszewiccy pochodzili ze wsi Warszewice leżącej w dawnym województwie mazowieckim,
ziemi czerskiej, parafii Radwankowo (na prawym brzegu Wisły). Pieczętowali się dość rzadko na
Mazowszu występującym herbem Kuszaba–Paprzyca12. Niestety żadne staropolskie księgi sądowe
z południowego Mazowsza nie zachowały się, co istotnie utrudniło jakiekolwiek poszukiwania.
O Warszewickich wiemy jednak sporo, a to przede wszystkim dzięki opracowaniu T. Wierzbowskiego opisującemu życie i działalność pisarza politycznego i historyka, dyplomaty, późniejszego
kanonika krakowskiego Krzysztofa Warszewickiego13. Tu znalazło się dość dokładne opracowanie
genealogii kilku pierwszych pokoleń tej rodziny.
A. Boniecki, op. cit., t. 9, Warszawa 1905, s. 357–358; A. Przyboś, Kazanowski Zygmunt z Kazanowa h. Grzymała
(ok. 1563–1634), podkomorzy wielki kor., [w:] PSB, t. 12, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–1967, s. 259–261.
9
K. Iwanicki, Laska nadworna koronna na pogrzebie Jaśnie Wielmożnego JegMci Pana Adama z Kazanowa Kazanowskiego..., Warszawa 1650; K. J. Wojsznarowicz, Laska żelazna w popiele skruszona, Lublin 1650.
10
Najlepszy odczyt tych tablic wraz z polemiką z poprzednimi edycjami i dyskusją o ich wartości genealogicznej
opublikowano w ostatnich latach; J. Sperka, B. Czwojdrak, Wiarygodność genealogiczna inskrypcji z zamku Krzyżtopór
w Ujeździe, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, n.s., t. V (XVI), Warszawa 2001, s. 41–74.
11
R. T. Prinke, Poradnik genealoga amatora, Warszawa 1992, s. 58, tabl. 12; R. T. Prinke, A. Sikorski, Królewska
krew. Polscy potomkowie Piastów i innych dynastii panujących, Poznań 1997, s. 87, nr Z–144, 92, nr Z–201, 101,
nr Z–304, 139, nr J–303.
12
B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 633; A. Wolff, Mazowiecki zapiski
herbowe z XV i XVI wieku, Warszawa 1937, s. 367 według indeksu.
13
T. Wierzbowski, Krzysztof Warszewicki 1543–1603 i jego dzieła, Warszawa 1887, passim.
8
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Okazuje się, że Katarzyna Warszewicka była bratanicą wspomnianego Krzysztofa Warszewickiego. Jej stryjem był zatem również teolog, kaznodzieja, pisarz ascetyczny, jezuita Stanisław
Warszewicki. Ojcem Katarzyny był Andrzej Warszewicki, o którym wiemy tylko, że w 1553 r.
towarzyszył Stanisławowi Tęczyńskiemu, posłowi Rzeczypospolitej, do Turcji. Następna informacja o nim pochodzi z 1566 r., kiedy wniósł swój testament do ksiąg sądowych, a w 1571 r. testament ten został zatwierdzony przez Zygmunta Augusta. Stąd wynika, że Andrzej zmarł między
tymi datami, T. Wierzbowski domyśla się, że mogło to nastąpić z początkiem roku 1571. Żoną
Andrzeja była Helena Sienicka. Z małżeństwa tego pozostało troje dzieci: znane nam już córki
Zofia i Katarzyna, a także syn Stanisław. Zapewne istniał jeszcze jeden brat Katarzyny Warszewickiej — Mikołaj. Nie wspomina o nim testament Andrzeja Warszewickiego, a więc urodził się on
najpewniej po jego sporządzeniu, teoretycznie mógł być nawet pogrobowcem. Jego datę urodzenia można chyba zamknąć latami 1566–1571, a może raczej 1567–157114. O rodzicach Heleny
Sienickiej, matki Katarzyny, nic pewnego powiedzieć się nie da; zapewne pochodziła z rodziny
piszącej się z Siennicy położonej w ziemi czerskiej i pieczętującej się h. Krzywda15.
Jan Warszewicki, ojciec Andrzeja, rozpoczął swą karierę w 1536 r. od uzyskania godności
podsędka czerskiego. Następnie w 1539 r. i zapewne w 1543 r. był posłem ziemskim na sejm
krakowski. Na sejmie w 1539 i 1542 został wyznaczony na poborcę podatków w ziemi czerskiej,
a następnie czerskiej i liwskiej. Kolejno zasiadł na kasztelaniach: w 1544 r. liwskiej, w 1545 r.
ciechanowskiej, 1555 r. zakroczymskiej, 1556 r. wyszogrodzkiej, wreszcie w 1557 r. warszawskiej.
Zmarł zapewne tuż po 21 maja 1563 r.
Jan Warszewicki był dwukrotnie żonaty. Już w 1525 lub 1526 r. jego żoną miała być Anna
Chynowska, a po raz drugi, ok. 1540 r. ożenił się z Elżbietą Parysówną16. Z pierwszego małżeństwa miał pozostawić synów Stanisława i Andrzeja, z drugiego syna Krzysztofa i nieznaną z imienia córkę, 1o voto za Wojciechem Radzimińskim, a 2o voto za Stanisławem Myszkowskim17. Wiemy, w oparciu o opublikowane wywody kanoników poznańskich, gnieźnieńskich i krakowskich,
że Stanisław Warszewicki pochodził z pierwszego związku, a Krzysztof z drugiego. Jednak żaden
Wspomina o nim ujawniając jego stopień pokrewieństwa z Katarzyną Warszewicką Z. Ossoliński, op. cit., s. 122,
124, 218.
15
Nie sposób ustalić imiona rodziców Heleny Siennickiej. Jej ojcem mógł być np.: Mikołaj, dziedzic Siennicy,
występujący w latach 1556–1557 Matricularum Regni Poloniae Summaria (dalej: MPRS), t. V, cz. 1, Acta cancellariorum, 1548–1572, wyd. T. Wierzbowski, Varsoviae 1919, s. 118 (nr 1899), 120 (nr 1931); może tożsamy
z Mikołajem Siennickimi, który wraz z Janem Siennickim fundowali altarię św. Trójcy, Przemienienia Pańskiego
i Wszystkich Świętych w kościele w Siennicy erygowaną 16 września 1541 r. przez biskupa Sebastiana Branickiego
(J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. II, Poznań 1964, s. 540). Ale także Stanisław Siennicki (urodzony
około 1495–1500 r.) starosta liwski (zdaje się przynajmniej w drugiej połowie lat trzydziestych XVI w.), wojski
warszawski (1538 r.), żonaty z Heleną córką Jakuba Brzoski z Rzewienia (w pow. różańskim, obecna nazwa Rzewnie) kasztelana wiskiego, starosty różańskiego i makowskiego, lub któryś z jego braci: Jan, Franciszek lub Mikołaj
(raczej różny od poprzedniego, być może ksiądz, proboszcz w Siennicy w latach 1528–1534 co by go automatycznie
wyłączało z niniejszych rozważań), synów Dadźboga z Siennicy (Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego
z lat 1509–1551, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska przy współpracy R. Grzesika, Warszawa 2010, s. 491 tu
indeks; A. Pawiński, Ostatnia księżna mazowiecka, obrazek z dziejów XVI wieku, Warszawa 1892, s. 114; J. Nowacki,
Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. II, s. 540; Kartoteka Słownika historyczno–geograficznego Mazowsza w średniowieczu, w IH PAN w Warszawie (dalej: Kartoteka SHGMaz), hasło Siennica, pow. garwoliński).
16
T. Wierzbowski, Krzysztof Warszewicki..., s. 50–51, 64 nie jest konsekwentny: raz nazywa drugą żonę Jana Heleną, a raz Elżbietą. Czyżby mylił imię Siennickiej żony Andrzeja Warszewickiego z Parysówną żoną Jana, ojca
Andrzeja?
17
Chociaż K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. IX, wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk 1842, s. 238, podaje, że za Stanisławem
Myszkowskim była siostrzenica Stanisława i Krzysztofa Warszewickich.
14
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znany nam dokument nie podaje wprost imienia i nazwiska matki Andrzeja Warszewickiego.
T. Wierzbowski swe przypuszczenie o pochodzeniu Andrzeja z pierwszego małżeństwa oparł na
następujących przesłankach: w swym testamencie Andrzej nazwał Stanisława bratem rodzonym,
gdy Krzysztof ograniczył się przy innej okazji do nazwania Andrzeja jedynie bratem; jednym
z opiekunów dzieci Andrzeja był Adrian Łoski z Woli Chynowskiej, zapewne kuzyn matki; Andrzej spisał testament w 1566 r., mając już troje dzieci, musiał więc być wówczas w dojrzałym
wieku, a więc nie mógł raczej być synem Parysówny. W tym dość spójnym obrazie pojawia się
jednak pewna rysa, bowiem jedynie źródła kościelne podają, że żoną Jana była Anna Chynowska. Według innych przekazów żoną Jana Warszewickiego, a może więc i matką niektórych jego
dzieci, była Dorota Łoska. Problemy z identyfikacją obu tych żon Jana będą dyskutowane niżej.
Rodzicami Jana Warszewickiego, ojca Andrzeja, byli Jakub Warszewicki, w latach 1499–1511
cześnik czerski18, a w 1511 r. wojski tej ziemi oraz nieznana z imienia Łosiówna. Brak znajomości
jej imienia i imion jej rodziców uniemożliwia dalszą rekonstrukcję wywodu z tej strony19. Ojcem
Jakuba Warszewickiego, jak przypuszcza T. Wierzbowski, był Paweł, piszący się z Warszewic,
dziedzic tej wsi oraz Brzozy i Woli Brzoskiej, dóbr położonych w ziemi czerskiej. Znany jest on
z jednej zapiski z 1476 r., w której książę mazowiecki uwalniał m.in. wymienione wsie od obowiązku budowy i reperacji twierdz i zamków20. T. Wierzbowski zwrócił uwagę, że musiał to być
człowiek dość majętny, skoro każdej ze swych córek dał w posagu po 100 kóp groszy21.
Przyjrzyjmy się teraz bliżej żonom kasztelana Jana Warszewickiego, aby ustalić, kto był matką
Andrzeja. Zestawmy więc wszystkie dostępne nam informacje na ten temat.
1524. Pod tym rokiem A. Boniecki podaje, że Dorota Łoska, córka Jana Łoskiego z Woli
Chynowskiej i Zofii22 Boglewskiej, była żoną Jana z Warszowic23. Nie znając źródła tej informacji,
Chociaż T. Wierzbowski, Krzysztof Warszewicki..., s. 47 mieni Jakuba Warszewickiego podczaszym czerskim
(z powołaniem na: Księga ziemi czerskiej 1404–1425, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1879, s. CII i księgi ziemskie warszawską „Mss. vol VIII” i zakroczymską „Mss. vol II”), to jednak trafniejsza wydaje się uwaga B. Sobola,
Sejmy i sejmiki na Mazowszu książęcym, Warszawa 1968, s. 176, który podaje, że między 19 IV 1501 a 8 V 1509
Jakub z Warszewic sprawował urząd cześnika czerskiego. Znane nam źródła nazywają Jakuba pincerna (Kartoteka
SHGMaz, hasło: Warszewice pow. czerski; Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Metryka Koronna
(dalej: MK) t. 32, k. 258v; 41, k. 16, 54. Jedyny urzędnik czerski sprawujący taki urząd, o którym wspomina
A. Wolff, Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370–1526, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962, s. 254, to Bogusław Niewczas z Moszn, który w 1497 r. został cześnikiem czerskim (w indeksie tego opracowania s. 344 jako
„pinc. Czirn.”). Wobec tego przyjęliśmy, że Jakub Warszewicki był cześnikiem czerskim.
19
Łosiowie herbu Dąbrowa choć wywodzą się zapewne z pow. przasnyskiego, a więc z północnego Mazowsza,
byli także związani w tym czasie z ziemią wyszogrodzką i czerską. Z tą ostatnią dzięki małżeństwu Janusza Łosia
z Grotkowa z Ofką, córką kasztelana czerskiego Sławca z Boglewic (p. 1451 r.); A. Boniecki, op. cit., t. 1, Warszawa
1899, s. 333. Kartoteka SHGMaz, hasło: Krzynowłoga Mała pow. przasnyski podaje, że pochodziła ona z tej właśnie
włości. Można przypuszczać, że Łosiówna zamężna za Warszewickim była córką Stanisława, występującego w ziemi
czerskiej w latach 1460–1476; A. Boniecki, op. cit., t. XVI, Warszawa 1913, s. 17.
20
Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1863, s. 275.
21
T. Wierzbowski, Krzysztof Warszewicki..., s. 46 powołując się na Księga ziemi czerskiej 1404–1425, s. XLVIII.
22
J. Małek, Łoski Jan z Woli Chynowskiej h. Rogala (zm. 1535), wojewoda mazowiecki i vicesgerent Mazowsza,
[w:] PSB, t. XVIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1973, s. 425–426 uznaje, że była to Zofia, wskazując jednak, że
A. Boniecki w innym miejscu nazywa ją Dorotą. I faktycznie opisując potomstwo Stanisława Boglewskiego A. Boniecki, op. cit., t. I, s. 334 pisze, że miał on córki: Zofię, żonę Jana Grodzanowskiego 1529, Katarzynę 1o voto Jan
Ojrzanowski cześnik liwski, starosta warszawski 1521 r. 2o voto Piotr Goryński wojewoda mazowiecki 1531, Dorotę
żona Jana Łoskiego wojewody mazowieckiego 1533 r.
23
Pisze o tym pod hasłem Łoscy; A. Boniecki, op. cit., t. XVI, s. 9. Natomiast nie zna on żadnej Chynowskiej za
Warszewickim; A. Boniecki, op. cit., t. III, s. 138–141 (hasło Chynowscy). A przecież księgi sądowe czerskie znał
A. Boniecki bardzo dobrze, bo stamtąd pochodzili i tam przecież działali Bonieccy!
18
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nie potrafimy ocenić, czy autor ten rzeczywiście znał filiację Doroty, czy też wiedząc, że żoną Jana
była Dorota Łoska, zidentyfikował ją hipotetycznie z jedyną znaną Dorotą Łoską z tego okresu.
1524. Wspomniana zostaje Dorota, żona Jana, syna nieżyjącego Jakuba z Warszewic cześnika
czerskiego24.
1525 lub 1526. Pod tym rokiem T. Wierzbowski (opierając się na źródłach kościelnych wykorzystanych przez J. Korytkowskiego) domyśla się daty ślubu Jana Warszewickiego z Anną Chinowską herbu Nałęcz25.
1530. Z tego roku pochodzi zapiska, która przytoczona zostanie w całości, gdyż jej treść ujawnia krąg krewniaczy, który nas tu szczególnie interesuje i będziemy się jeszcze doń odwoływać.
Przywołana zapiska to wpis do bractwa paulińskiego na Jasnej Górze.
„Anno domini 1530 generosus dominus Nicolaus Boglewssky de |– –|a Leczyezyczye vixilifer
terre Czmernsis unacum uxore sua Zophia et |– –|b domino Iohanne Lasky castellano Wysnensi,
una cum uxore sua Zophia et cum tota sua genealogia confraternitatem nobiscum susceperunt.
Eodem anno ut supra, generosus dominus Iohannes Warszewiczky et cum uxor sua Dorothea
et filiis suis videlicet domino Stanislao et filiabus, videlicet Zophia, Anna, Hedvigis”26.
a
b

Skreślone: Wedza Ladzeczke.
Wykreślone: Omnibus.

1554. Stanisław Warszewicki podał wtedy (8 lutego) informacje o swoich przodkach, w związku z objęciem kanonii poznańskiej. Wywód ten mówi nam, że był on synem Jana Warszewickiego, kasztelana liwskiego herbu „paprzicza alias lapis molaris et Jednorozecz”, i Anny Chinowskiej
herbu „Nalencz et Pierzchala, hoc est unius liliae”.

Tablica 1. Wywód przodków kanonika poznańskiego Stanisława Warszewickiego27
AGAD, MK t. 41, k. 16–16v.
T. Wierzbowski, Krzysztof Warszewicki..., s. 50 w przyp. 2 i 3 powołując się na J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy
katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, t. IV, Gniezno 1883, s. 226. T. Wierzbowski nie
przywołał tu żadnych innych źródeł, najwyraźniej więc podaną datę ślubu wydedukował z daty urodzenia Stanisława
Warszewickiego, która według J. Korytkowskiego miała miejsce w 1527 r. T. Wierzbowski nie znał przecież ustaleń
A. Bonieckiego dotyczących Chynowskich i Łoskich, bo te opublikowane zostały kilkanaście lat później. Musi więc
to być oryginalny pomysł T. Wierzbowskiego. Nazwisko żony Warszewickiego również Wierzbowski przejął od
Korytkowskiego.
26
Jasnogórski rękopis „Regestrum Confraternitatis Fratrum S. Pauli Primi Heremite” z lat 1517–1613, przygotował do
druku J. Zbudniewek ZP, „Studia Claromontana”, t. VI, 1985, s. 281.
27
R. Weimann, Receptiones seu installationes ad episcopatum, prelaturas et canonicatus Ecclesae Cathedralis Posnaniensis ab Anno 1532 usque ad Annom 1800, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, t. XXXV, 1908,
s. 37–38; Materyjały do historyi prawa i heraldyki polskiej, wydał B.Ulanowski, „Archiwum Komisyi Historycznej”,
t. III, Kraków 1886, s. 411; R. T. Prinke, Indeks osób do wywodu przodków kanoników poznańskich 1535–1786,
„Gens” 1993, nr 1–4, s. 68, 100.
24
25
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Od razu dodajmy, że przyrodni brat Stanisława Warszewickiego, Krzysztof, przy instalacji na
kanonię krakowską 23 maja 1598 r. również podał informacje o swoich szlacheckich przodkach:

Tablica 2. Wywód przodków kanonika krakowskiego Krzysztofa Warszewickiego28

Widzimy więc tu sprzeczność w wywodach obu przyrodnich braci: ich babka ojczysta (a więc
wspólna dla obu, żona cześnika czerskiego Jakuba) raz jest herbu Bończa, a raz Dąbrowa. Zauważmy jednak, że herbem Dąbrowa pieczętowała się rodzina Łosiów, a taka właśnie żona Jakuba jest wspomniana w Metryce Koronnej, w związku z tym wywód Krzysztofa należy uznać
za poprawny29.
1566/1571. Andrzej Warszewicki 26 listopada 1566 r. osobiście wniósł swój testament do
ksiąg ziemskich w Garwolinie30. 18 maja 1571 r. testament ten został zatwierdzony przez Zygmunta Augusta. Wprost została tu wymieniona tylko druga żona Andrzeja, Helena Siennicka,
natomiast Andrzej nazywa Stanisława fratrem suum germanum, a więc bratem rodzonym. W naszych rozważaniach pomocny będzie także najbliższy krąg krewniaczy Stanisława Warszewickiego. Wskazuje go lista wykonawców testamentu Andrzeja: Stanisław Warszewicki, Adrian Łoski z Woli Chynowskiej, pisarz ziemski czerski Wojciech Gliniecki, Stanisław Cieciszewski, Jan
Czyszkowski i Andrzej Rosochowski. Adrian Łoski to brat Doroty Łoskiej, tej, którą A. Boniecki
uważa za żonę Warszewickiego, ale Jan Czyszkowski to krewny Anny Chynowskiej, żony tegoż
Warszewickiego według źródeł kościelnych.
1567. Z tym rokiem związana jest ostatnia znana nam zapiska, zawierająca informacje genealogiczne dotyczące Stanisława Warszewickiego, a związana z jego wstąpieniem w Rzymie do zakonu jezuitów. Podaje ją ks. S. Bednarski, który przed II wojną światową przygotowywał monografię Stanisława. Podał on, że Stanisław Warszewicki urodził się w 1529 lub raczej 1530 r. i że był
synem Jana Warszewickiego i Anny Doroty Chinowskiej. Ks. Bednarski nie podał wprost źródła,
z którego zaczerpnął tę informację. Opisując życiorys Warszewickiego powołuje się w przypisach
na pracę T. Wierzbowskiego, ale też na dokumenty zakonu jezuitów, przechowywane w Rzymie,
które — jak się zdaje — przeglądał!31 Kolejna, ciekawa w tym kontekście informacja, dotyczy
W. Urban, Wywody szlachectwa kanoników i prałatów krakowskich (1550–1600), „Rocznik Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego”, n.s., t. IV (XV), Warszawa 1999, s. 174.
29
Kartoteka SHGMaz, hasło: Krzynowłoga Mała pow. przasnyski; AGAD, MK t. 9, k. 213v.
30
AGAD, MK, t. 109, s. 575–578; MRPS, t. V, cz.1, s. 247, nr 4398.
31
Ks. S. Bednarski, Stanisław Warszewicki. Pochodzenie — Młodość — Studia w Wittenberdze i Padwie, [w:] Studia
z dziejów kultury polskiej, red. H. Barycz i J. Hulewicz, Warszawa 1949, s. 244–245. Obszernie o postaci ks. S. Bednarskiego pisał A. Ordęga, X. Stanisław Bednarski T.J., [w:] Straty kultury polskiej, t. I, Glasgow 1945, s. 17–33. Dla
nas szczególnie istotna jest informacja (s. 21–22), że ks. S. Bednarski przygotowując pracę doktorską („Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce”, Kraków 1933), przez 9 lat prowadził kwerendę w archiwach krajowych (z tego 5 lat)
28
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faktu, że Stanisław Warszewicki wstępując w Rzymie do jezuitów zrzekł się scholasterii gnieźnieńskiej na rzecz Stanisława Karśnickiego, który odwdzięczając się za to krewnemu Warszewickiego,
ks. Janowi Łoskiemu z Woli Chynowskiej, synowi wspomnianego wyżej Adriana, zrzekł się na
korzyść tego Jana kanonii gnieźnieńskiej32.
W związku z pojawieniem się wśród przodków i krewnych Katarzyny Warszewickiej nazwisk
Chynowskich i Łoskich nieodparcie nasuwa się skojarzenie z Hieronimem (Jaroszem) Łoskim,
naturalnym synem księcia mazowieckiego Konrada III Rudego i Anny Łoskiej. Według ustaleń K. Jasińskiego Hieronim urodził się około 1480/1495 r., zmarł zaś po 1527 r. W źródłach
pojawia się w 1512 r., już jako osoba duchowna, a mianowicie altarysta w kolegiacie św. Jana
w Warszawie: „honor Jeronymus Leski altar. Varschov”33. Ten dokument pozostał nieznany K. Jasińskiemu, a przesuwa on nieznacznie datę ad quem urodzin Hieronima, ustaloną dotąd dość arbitralnie na 1495 r. (zob. niżej). Hieronim po 1520 r. prawdopodobnie przeniósł się do Makowa
[Mazowieckiego], a jako altarysta warszawski wystąpił jeszcze ok. 1527 r. Pochodzenie jego matki
z rodziny Łoskich h. Rogala z ziemi czerskiej K. Jasiński uważa za możliwe, ale jednak niepewne. Wątpliwości, jak na takie pochodzenie jego matki, budzi bowiem niska pozycja Hieronima
Łoskiego w hierarchii kościelnej. Przecież jego babka Zofia z Kuczborka posiadała dobra w ziemi
płockiej, a matka określana była przez źródła: „nobilis et honesta”, co przecież przemawia za ich
szlacheckim pochodzeniem. Dość ostrożnie K. Jasiński identyfikuje Annę Łoską (matkę Hieronima) z warszawską mniszką tego imienia, zwracając jednak uwagę, że jest to możliwe chronologicznie, ale identyfikację taką znacznie osłabia fakt, że matka Hieronima nie była nigdy przez
źródła nazwana wprost mniszką34.

Tablica 3. Znani przodkowie w linii żeńskiej Hieronima Łoskiego, naturalnego syna Konrada III Rudego35

Jeśli przyjąć ustalenia K. Jasińskiego co do daty urodzenia Hieronima, to jego matka Anna
Łoska mogła się urodzić przed około 1460/1480 r. (zakładając, że rodząc Hieronima miała minimum około 15–20 lat), a co za tym idzie — jego babka Zofia Kuczborska urodzić się musiała
i zagranicznych (pozostały czas, Niemcy, Rzym, Watykan — archiwum zakonne). Praca ta została nagrodzona przez
PAU. Był współpracownikiem PSB (s. 27).
32
J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej, t. IV, s. 352 tu przyp. 3, 531–532;
patrz też A. Boniecki, op. cit., t. XVI, s. 10.
33
AGAD, Pułtuskie testamenta konsystorskie 1, k. 426v (Kartoteka SHGMaz, hasło Łoś, pow. czerski).
34
K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 191–193. Ostatnio identyfikacji tej przeczy J. Grabowski, Małżeństwa Konrada III Rudego. Ze studiów nad genealogią Piastów mazowieckich, [w:] Klio viae et invia. Opuscula Marco
Cetwiński dedicata, red. A. Odrzywolska–Kidawa, Warszawa 2010, s. 801.
35
K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 191–193.
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przed około 1440/1465 r. Jednak K. Jasiński dla całego nieślubnego potomstwa Konrada III
Rudego ustalił ten sam zakres dat. Potomstwo to miało przyjść na świat w latach 1480–1495.
K. Jasiński właściwie nie objaśnił, na jakiej podstawie przyjął rok 1480, zaś rok 1495 ma wynikać
z faktu zawarcia przez Konrada w latach 1496–1497 małżeństwa z Anną Radziwiłłówną36. Znając
styl sprawowania wówczas rządów (objazdy), a także domyślając się temperamentu Konrada III
Rudego — Hieronim nie był jego jedynym nieślubnym synem — trudno oprzeć się wrażeniu, że
ustalony przez K. Jasińskiego zakres dat może nie odzwierciedlać stanu faktycznego37. Bo przecież
teoretycznie Konrad mógł począć dziecko mając już nawet 15–20 lat. Wobec tego, jeśli urodził
się w 1447/1448 r., to przynajmniej teoretycznie jego dzieci mogły przychodzić na świat już
w 1462 r. A że właściwie jedynym z nieślubnych dzieci Konrada, dla którego dysponujemy obecnie szerszą bazą źródłową, jest Hieronim Łoski, stąd też ta postać może posłużyć do określenia
przybliżonej drugiej skrajnej daty urodzin nieślubnego potomstwa Konrada III Rudego. Oczywiście nie wiemy, czy Hieronim był ostatnim, najmłodszym nieślubnym dzieckiem Konrada,
jednak dla obecnych rozważań nie ma to większego znaczenia. Po raz pierwszy w znanych nam
źródłach Hieronim Łoski wystąpił w 1512 r., dokument nazywał go kapłanem i altarystą w kolegiacie św. Jana w Warszawie. A skoro w dokumencie brak wzmianki, że był wówczas nieletni,
można przypuszczać, że mógł mieć minimum około 20 lat. Stąd też otrzymamy drugą skrajną
datę — rok 1492. Tak więc Hieronim Łoski i ogólnie nieślubne potomstwo Konrada III Rudego
mogło rodzić się między około 1462 a około 1492 r. Oczywiście należy pamiętać, że wszelkie
tego typu obliczenia mogą być obarczone sporym błędem, jednak w tym przypadku mogą się
one okazać pomocne przy identyfikacji matki Hieronima Łoskiego, a co za tym idzie także matki nieślubnej córki Konrada III Rudego. Wobec tego należy również poszerzyć określone wyżej
lata urodzin matki i babki Hieronima Łoskiego. Zgodnie z powyższym Anna Łoska (jeśli miała
minimum 15–20 lat w chwili urodzin Hieronima) mogła przyjść na świat nawet pomiędzy 1442
a 1477, natomiast Zofia Kuczborska pomiędzy 1422 a 1462. Ważnym ograniczeniem jest fakt, że
obie — matka i babka — żyły w chwili wystawienia dokumentu w 1520 r., stąd też należy chyba
przyjąć, że ich daty urodzenia były bliższe drugim ze skrajnych dat.
Łoscy byli zamożną rodziną z ziemi czerskiej należącą do rodu Rogalitów. Paprocki pisał
o nich: „Dom Chynowskich w Mazowszu starodawny, zowią się Loskimi, w onym kraju rzeczypospolitej znacznie zasłużony, mężowie sławni z tego domu bywali. [...] z temi dzielnice mają Odrzywolscy”38. Zapewne więc z tych właśnie Łoskich vel Chynowskich, piszących się z Łosia, Chynowa
i Woli Chynowskiej w pow. czerskim (30–40 km na południe od Warszawy), pochodziła metresa
Konrada III Rudego39. Trzeba jednak zauważyć, że w pow. warszawskim leżała także miejscowość
Łosie (koło Radzymina, około 30 km na północny wschód od Warszawy), z której pisała się rodzina
Łoskich h. Brodzic. Niestety, jej przedstawicieli znamy dopiero od końca XVI w., ze spisów podatkowych, za którymi podaje ich Boniecki: pierwszy pojawia się Piotr Łoski, występujący w 1578 r.40
J. Grabowski, Małżeństwa Konrada III Rudego, s. 802–803 — ustala datę ślubu na jesień 1496 r.
Ostatnio zwrócił na to uwagę S. A. Sroka, Nieślubne potomstwo władców Europy środkowej w XIV wieku, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. MCCXCI, 2008 („Prace Historyczne”, z. 135), s. 21.
38
B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 655.
39
A. Boniecki, op. cit., t. III, s. 138–141 pisząc o Chynowskich zaznaczył, że pisali się z Chynowa i Woli Chynowskiej i że pochodzili od Łoskich a A. Boniecki, op. cit., t. XV, Warszawa 1912, s. 194 w haśle o Łoskich, że niektórzy
z Chynowskich pisali się Łoskimi.
40
Polska pod względem geograficzno–statystycznym, wyd. A. Pawiński, t. V, Mazowsze, Warszawa 1892 (Źródła Dziejowe,
t. XVI), s. 256; A. Boniecki, op. cit., t. XV, Warszawa 1912, s. 194. Atlas Historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, (dalej: AHM) cz. II Komentarze, indeksy, pod red. W. Pałuckiego, opracowali: A. Dunin–Wąsowicz,
36
37
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Odnotujmy jeszcze miejscowość Łaś w ziemi różańskiej41, z którą to ziemią był przecież związany
Hieronim Łoski. Pod 1527 r. Boniecki podaje imiona dziedziców z Łasia, ale nie pojawia się wśród
nich ani Hieronim, ani Anna42. Należy więc przyjąć, że metresa księcia Konrada III pochodziła
z Łoskich h. Rogala z pow. czerskiego. Trzeba więc próbować odnaleźć wśród tej rodziny ową Annę
Łoską i prześledzić losy jej prawych dzieci Łoskich/Chynowskich, wśród których powinna znaleźć
się Anna Chynowska/Dorota Łoska. Przypadek, w którym przodkiem Katarzyny Warszewickiej jest
inna metresa Konrada III, bądź w ogóle inny książę mazowiecki, a więc taki, którego nie można wykazać w oparciu o analizę źródeł, będziemy zmuszeni uznać za najbardziej prawdopodobny, o ile nie
uda się ustalić pochodzenia matki Andrzeja Warszewickiego od Anny Łoskiej albo jeżeli wykażemy,
że owa Anna Łoska nie mogła mieć potomstwa o nazwisku Łoski/Chynowski.
Genealogię rodziny Łoskich h. Rogala można odtworzyć od końca XIV w., podaje ją bowiem
dość dokładnie Boniecki — nas interesują jednak trochę późniejsze pokolenia. Jan piszący się
z Łosia, w latach 1435–1453 podkomorzy zakroczymski, z Anny, córki Rogali z Nowego Dworu miał trzy córki i dziewięciu synów. Z córek o Katarzynie i Annie nie wiemy nic, a Dorota
pomiędzy 1458 a 1471 r. poślubiła Mikołaja Ciołka z Żelechowa i Wrzeszczowa. Wspomniana
Anna teoretycznie mogła być metresą Konrada, skoro ów urodził się w 1447/1448 r., a ona być
może w podobnym czasie, choć przy dużej liczbie rodzeństwa mogła być i dużo od Konrada
starsza, co powoduje, że jej kandydaturę należy raczej odrzucić. Hieronim rodziłby się w latach
70. XV w. Trzeci z synów Jana, Mikołaj, dziedzic połowy Skuł i Słubic w pow. warszawskim,
był kanonikiem warszawskim i zmarł pomiędzy 1486 a 1492 r. Natomiast najmłodszy syn Jana,
Andrzej, dziedzic Chynowa, skarbnik czerski, zmarł, jak się wydaje, bezpotomnie po 1491 r.43
(tablica 4).
Najstarszy syn Jana, Piotr z Łosia, współwłaściciel Łosia oraz Słubicy w pow. warszawskim,
był żonaty z nieznanego pochodzenia Dorotą, a zmarł pomiędzy 1474 a 1476 r., pozostawiając
troje dzieci: Wawrzyńca, Jana i Annę. Anna wystąpiła dwukrotnie w źródłach: w 1476 r. wraz
z rodzeństwem przy podziale dóbr po ojcu oraz w 1483 r., będąc już żoną Wojciecha z Naropna
(w z. rawskiej)44. Teoretycznie to ona mogła być matką Hieronima Łoskiego, ale Hieronim musiałby urodzić się przed 1483 r., w przeciwnym wypadku nosiłby raczej nazwisko męża matki,
a więc Naropiński (tablica 5).
Wawrzyniec, syn powyższego Piotra, używający nazwiska Chynowski, w 1505 r. był żonaty
z Anną Czyszkowską, której zabezpieczał posag, a zmarł przed 1517 r., kiedy to jego synowie
zamieniali się ze stryjem dobrami. Pozostawił synów Jana, Hieronima i Stanisława oraz córki
Urszulę i Annę, występujące w 1521 r. jako panny. Ponieważ brat tej Anny, Stanisław, żył jeszcze
w 1537, a jej bratankowie w samym końcu XVI w., należy sądzić, że owa Anna jest za młoda
na konkubinę Konrada III. Zauważmy natomiast, że żona Wawrzyńca, Anna Czyszkowska, dobrze na nią pasuje, zwłaszcza że miała syna Hieronima! Anna pochodziła niewątpliwie z rodziny
h. Ogończyk, piszącej się z Czyszkowa w pow. czerskim; nie potrafimy, niestety, umiejscowić jej
w tej rodzinie. Trzeba tu podkreślić, że szwagier Anny, Jan Łoski (patrz niżej), był ochmistrzem
I. Gieysztorowa, J. Humnicki, W. Kalinowski, W. Lewandowska, K. Pacuski, W. Pałucki, H. Rutkowski, W. Szaniawska, Warszawa 1973, s. 190 (Łosie, pow. warszawski), 213 (Ruda Łoska, pow. warszawski).
41
AHM, cz. II, s. 189.
42
A. Boniecki, op. cit., t. XVI, Warszawa 1913, s. 5–8.
43
A. Boniecki, op. cit., t. III, Warszawa 1900, s. 139, t. XVI, s. 8–11 i 211. Niewiele wnosi dużo nowsza praca
J. Piętki, Mazowiecka elita feudalna późnego średniowiecza, Warszawa 1975, s. 93–95.
44
Kartoteka SHGMaz, hasło Naropna, z. Rawska, AGAD, MK, t. 5, k. 207v. Anna i jej mąż Hieronim z Naropna
nie są znani z żadnych innych źródeł.
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Tablica 4. Pierwsze pokolenia Łoskich i rodzin od nich się wywodzących45

Tablica 5. Chynowscy z Chynowa i Łoscy z Łosia w ziemi czerskiej46

Na podstawie: A. Boniecki, op. cit., t. III, 139, t. XVI, s. 8–9; M. Wilska, Pilik Jan (Jaśko) h. Rogala (zm. 1399),
wojewoda mazowiecki, [w:] PSB, t. XXVI, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 278; M. Wilska,
Pilik (Pilikowic) Piotr ze Skuł h. Rogala (zm. po 1435), wojewoda mazowiecki, [w:] PSB, t. XXVI, s. 279; A. Supruniuk, Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374–1426), Warszawa 1998, s. 179–180.
46
Na podstawie: A. Boniecki, op. cit., t. III, 139, t. XVI, s. 8–9.
45
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dworu księżniczki Anny, siostry Janusza III, co może wskazywać na bliskie związki z dworem
książęcym również i jego brata Wawrzyńca47. Argumentem przeciwko tej identyfikacji jest to,
że ta linia rodziny używała nazwiska Chynowski. Wagę tego argumentu osłabia jednak fakt,
że w początkach XVI w. nazwiska nie były jeszcze stabilne i prawdopodobnie Hieronim i jego
rodzice używali obu nazwisk, to jest Łoski i Chynowski48. O Hieronimie, synu Wawrzyńca, wiadomo jedynie, że w 1517 r., wraz z rodzeństwem, zamieniał się częściami w Woli Chynowskiej ze
stryjem Janem Łoskim. W związku z tym nie wiemy, od kiedy był żonaty z Zofią Pracką, z której
pozostawił dzieci Pawła, Andrzeja i Piotra, Zofię i Katarzynę. Dzieci te pojawiły się w źródłach
dopiero w latach 1560–1609, co sugeruje, że Hieronim żył jeszcze sporo po 1517 r.49 Ponieważ
Hieronim, syn Konrada III, w latach 1512–1527 występował jako osoba duchowna, należy tę
identyfikację raczej odrzucić, choć teoretycznie jest możliwe, że Hieronim wystąpił ze stanu duchownego i ożenił się po 1527 r. Jeśli więc założymy, że Anna z Czyszkowa była metresą Konrada III, to nieprawy syn księcia był inną osobą niż powyższy Hieronim. Zauważmy, że Anna,
córka Wawrzyńca i Czyszkowskiej, jest bardzo dobrą kandydatką na żonę Jana Warszewickiego.
W 1521 r. występowała jako panna, by wkrótce, w latach 1524/1525, go poślubić. Zmarła zaś
przed około 1540 r. (czyli przed przybliżoną datą drugiego ślubu Warszewickiego z Parysówną,
wydedukowaną przez T. Wierzbowskiego z faktu, że jej syn Krzysztof urodził się w 1543 r.).

Tablica 6. Pierwsze pokolenie Chynowskich h. Rogala z Chynowa w ziemi czerskiej50

Kolejny syn Piotra z Łosia, Jan, piszący się z Woli Chynowskiej, sprawował wiele mazowieckich urzędów, by wreszcie w 1532 r. zostać wojewodą i vicesgerentem mazowieckim. Jan był żonaty z Zofią Boglewską i zmarł w 1535 r.51 Wśród jego dzieci nie znajdujemy Anny i, co więcej, dzieci te występują aż do lat 70. XVI w., a więc w wyraźny sposób należały do pokolenia
młodszego od Anny, metresy księcia Konrada. Tutaj pojawia się nieznana T. Wierzbowskiemu żona
Jana Warszewickiego — Dorota Łoska, córka Piotra — dokładnie będziemy omawiać ją niżej.
Szósty z kolei syn podkomorzego Jana, Hieronim z Łosia, zmarł przed 1476 r., a wśród jego dzieci,
które otrzymały wtedy część Wągrodna i Uwielin w pow. grójeckim, również była Anna. Ponieważ
Hieronim Łoski, nieślubny syn księcia Konrada, żył jeszcze w 1526 r., nie można go identyfikować
z powyższym Hieronimem, podkomorzycem zakroczymskim. Natomiast córka podkomorzyca
J. Tęgowski, Najbliższe otoczenie ostatniego z Piastów mazowieckich w świetle testamentu księcia Janusza III,
[w:] Władza i prestiż. Społeczeństwo Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, pod. red. J. Urwanowicza, E. Dubas–Urwanowicz i P. Guzowskiego, Białystok 2003, s. 16, 18.
48
Patrz przyp. 39.
49
A. Boniecki, op. cit., t. III, s. 139.
50
Na podstawie: A. Boniecki, op. cit., t. III, s. 139–140, t. XVI, s. 8.
51
J. Małek, op. cit., s. 425–426.
47

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

Nieznana nieślubna córka księcia mazowieckiego Konrada III Rudego

59

Tablica 7. Łoscy z Łosia w ziemi czerskiej — pierwsze pokolenia52.

Hieronima, Anna, znana tylko z tego jednego wystąpienia w 1476 r., mogła być konkubiną księcia
Konrada, z tym samym prawdopodobieństwem, jak wspomniana wyżej jej stryjeczna siostra.

Tablica 8. Początki Wągrodzkich53

Stanisław z Łosia, siódmy syn podkomorzego Jana, był dziedzicem Łosia i zmarł po 1495 r.
Z drugiej żony, Doroty, pozostawił córkę Annę, występującą wraz z rodzeństwem w 1505 r. Ta
Anna była zapewne trochę młodsza od obu swych imienniczek i stryjecznych sióstr i również
jest kandydatką na metresę Konrada III.

Tablica 9. Potomstwo Stanisława z Łosia54

Jeżeli zaś chodzi o potomstwo pozostałych synów podkomorzego Jana z Łosia, a mianowicie
Abrahama, Jana Pilika, Jakuba Boruty, Hieronima i Marcina, to nie mamy w zasadzie o nich żadnych
wiadomości, ale należy sądzić, że ze względu na używane przez nich nazwiska Uwielińskich, Pilików,
Skulskich, Wągrodzkich i Odrzywolskich nie było wśród nich Hieronima Łoskiego. Dokładnej genealogii tych rodzin nie da się ustalić w oparciu o herbarz Bonieckiego, a inne źródła już nie istnieją55.
Na podstawie: A. Boniecki, op. cit., t. III, s. 139, t. XVI, s. 8–10.
Na podstawie: A. Boniecki, op. cit., t. XVI, s. 9.
54
Na podstawie: A. Boniecki, op. cit., t. XVI, s. 9, 11, 13.
55
Niewiele do tematu wnoszą informacje zebrane pod odpowiednimi hasłami w Kartotece SHGMaz, hasła: Odrzywół, Uwielin i Wągrodno pow. grójecki, Skuły pow. tarczyński.
52
53
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W podsumowaniu należy stwierdzić, że nie da się z całą pewnością zidentyfikować wśród wymienionych przez Bonieckiego członków rodziny Łoskich/Chynowskich Hieronima Łoskiego,
nieślubnego syna Konrada III, podobnie jak jego matki Anny. Pozostaje więc hipoteza, wszak
dość prawdopodobna, że Anna z Czyszkowskich, żona Wawrzyńca Chynowskiego vel Łoskiego, mogła być właśnie metresą księcia Konrada i matką jego syna, a więc Hieronima Łoskiego.
I że jej córka Anna, zamężna za Janem Warszewickim, również należała do nieprawego potomstwa księcia Konrada. Wtedy wywód przodków Katarzyny Warszewickiej wyglądałby w sposób
następujący:

Tablica 10. Wywód przodków Katarzyny Warszewickiej, czwartej żony Zbigniewa Ossolińskiego
(bohaterki niniejszego artykułu)56

Jeśli zaś matką Andrzeja Warszewickiego była Dorota Łoska, tak jak to przedstawia A. Boniecki, to wywód przodków Katarzyny wyglądałby następująco:

Tablica 11. Alternatywny wywód przodków Katarzyny Warszewickiej, czwartej żony Zbigniewa Ossolińskiego
(bohaterki niniejszego artykułu)57

T. Wierzbowski, Krzysztof Warszewicki..., s. 45–51, 54–55, A. Boniecki, op. cit., t. III, 139.
Na podstawie: T. Wierzbowski, Krzysztof Warszewicki..., s. 45–51, 54–55; A. Boniecki, op. cit., t. I, s. 333–334,
t. XVI, s. 8–9.
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Nierealna dwoistość żony Jana Warszewickiego prowokuje pytania o to, który z powyższych
wywodów jest właściwy, a co za tym idzie — z kim ożenił się Jan Warszewicki: czy z Dorotą
Łoską, czy może jednak z Anną Chynowską, i z którą z nich pozostawił potomstwo? Nie ulega
wątpliwości, że pierwszą żoną Jana Warszewickiego była Dorota. Jednoznacznie wskazują to dwie
zapiski z lat 1524 i 1530. Druga z zapisek zawiera poszlaki, mogące wskazywać, że Dorota była
bliską krewną wojewody Jana Łoskiego, jednak żadne z tych źródeł nie podaje jej nazwiska. Jedynie A. Boniecki nazywa ją wprost Dorotą Łoską, i dokładnie wskazuje jej miejsce w genealogii tej
rodziny, trudno jednak ustalić, na jakiej podstawie. Ślub pary (tu chyba można zawierzyć A. Bonieckiemu) nastąpił przed 1524 r. Wobec tego Dorota urodziła się najpóźniej w 1504 r. Sam
związek trwał przynajmniej w latach 1524–1530, a zapewne trochę dłużej, skoro, jak to wyżej
przyjęliśmy, z pierwszego związku miał pochodzić także Andrzej Warszewicki, ojciec Katarzyny,
którego przecież brak w zapisce jasnogórskiej z 1530 r. (wymienia się tam jedynie Jana Warszewickiego, z żoną Dorotą, córkami i synem Stanisławem). Wiadomo też, że dopiero ok. 1540 r.
Jan Warszewicki ożenił się po raz drugi z Elżbietą Parysówną. Z innych źródeł jest wiadome, że
Stanisław Warszewicki urodził się około 1529–1530 r.58 Wobec tego Stanisław, syn Jana Warszewickiego i Doroty, występujący w zapisce jasnogórskiej jest identyczny z późniejszym jezuitą.
A skoro ustaliliśmy wyżej, że w latach 1524–1530 żoną Jana Warszewickiego była Dorota (może,
jak tego chce A. Boniecki, Łoska?), to duże zdziwienie musi wzbudzić fakt, że sam Stanisław
Warszewicki w latach 1554 i 1567 podaje, że jego matką była Anna (Anna–Dorota?) Chynowska!
Z jakiego powodu Stanisław Warszewicki konsekwentnie nazywał w ten sposób swą matkę, skoro
źródła nazywają ją Dorotą? Musiał przecież znać imię czy imiona i nazwisko swej matki, mimo,
a może właśnie dlatego, że obumarła go, gdy miał kilkanaście lat, a do tego mogła być nieślubną
córką księcia mazowieckiego59. W tym kontekście zaskakujące jest jeszcze i to, że A. Boniecki
doskonale zorientowany w źródłach dotyczących ziemi czerskiej nie zna żadnej paranteli między
Warszewickimi a Chynowskimi! Za to, o czym już pisaliśmy, z nieznanych nam obecnie przyczyn
łączy żonę Warszewickiego z Łoskimi. A przecież w alternatywnym wywodzie Katarzyny Warszewickiej (tablica 11), w przeciwieństwie do pierwszego (tablica 10), brak jest w ogóle piastowskich
przodków, czy choćby osób podejrzanych o piastowskie pochodzenie. Najwyraźniej więc A. Boniecki popełnił błąd, niepoprawnie identyfikując żonę kasztelana Warszewickiego z faktycznie
istniejącą Dorotą, córką Jana Łoskiego, jednak inną osobą niż Anna Dorota Chynowska. Te
sprzeczności zdaje się godzić ks. S. Bednarski, pisząc o Annie Dorocie Chynowskiej, żonie Jana
i matce Stanisława Warszewickiego60. Czyją była ona córką? Chronologia jednoznacznie przeczy możliwości przyjęcia filiacji podanej przez A. Bonieckiego. Wedle naszych ustaleń Hieronim
Łoski, nieślubny syn Konrada III Rudego, mógł przyjść na świat w latach między około 1462
a około 1492 r., czyli musiał być starszy od Doroty, córki wojewody Jana Łoskiego, której przybliżoną datę urodzenia można ustalić na najpóźniej połowę 1504 r. Konrad III Rudy zmarł 28 paźKs. S. Bednarski, Stanisław Warszewicki, s. 244.
Był konsekwentny i w obu znanych nam wywodach nazywał swą matkę Anną (w 1554 r.) i prawdopodobnie
Anną Dorotą (w 1567 r.) Chynowską, co zdaje się być ważkim argumentem świadczącym za taką identyfikacją.
60
Możliwy jest i inny scenariusz. Ks. S. Bednarski zauważył w pracy T. Wierzbowskiego Annę Chynowską,
a w rzymskich źródłach jezuickich Dorotę, połączył więc obie w jeden byt, powołując do życia Annę Dorotę Chynowską, zapewne słusznie, choć jego tok rozumowania tu akurat zdaje się być niepoprawny. Ks. S. Bednarski czerpał
swe informacje (sądząc z powołań w przypisach) z autobiografii Warszewickiego (Archivum Societatis Iesu, Roma,
Fondo Gesuito Vocationes t. III, f. 215–216). Takie samo powołanie znajduje się na końcu akapitu, w którym ks.
S. Bednarski pisze, że Anna Dorota umarła po kilkunastu latach pożycia i około 1540 r. Jan Warszewicki poślubił
Helenę (Archivum Societatis Iesu, Roma, 170 Księga wpisów nowicjatu rzymskiego f. 94). Natomiast raczej nie
korzystał ks. Bednarski z herbarza Bonieckiego, gdyż prawdopodobnie zaznaczyłby to w przypisie.
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dziernika 1503 r., wiemy, że już 4 września był chory: wobec tego Anna Dorota, jeśli była córką
Konrada III Rudego, mogła chyba najpóźniej urodzić się w czerwcu 1504 r.61 Mógł więc Hieronim
być jej starszym bratem. Teoretycznie mógł być nawet jej ojcem lub stryjem, co jednak z braku
przesłanek należy odrzucić. Dodajmy jeszcze, że J. Piętka podał informację, która mogłaby wskazywać na istnienie jeszcze jednej Anny Doroty Łoskiej. Zestawiając bowiem informacje o Łoskich
i Chynowskich h. Rogala, napisał, że matką Jana, Wawrzyńca i Anny Łoskich była Dorota, żona
Piotra Łoskiego. Dalej zaś podał, że „Piotr Łoski nie żył już w 1483 r., kiedy to jego żona Anna
występuje jako wdowa”. J. Piętka powołał się tu na wpis do Metryki Koronnej, który jasno mówi
o Annie, córce nieżyjącego już Piotra Łoskiego, siostrze Jana i Wawrzyńca, a żonie Wojciecha
z Naropna62. Teoretycznie istnieje jeszcze możliwość, że córki podkomorzego Piotra z Łosia Anna
i Dorota za Mikołajem z Żelechowa to jedna Anna Dorota, ale chronologia zdecydowanie przeczy
takiej identyfikacji. Nie pomaga nam w identyfikacji matki Stanisława Warszewickiego znajomość
herbu jego babki ojczystej; nie wiemy nawet, czy jest poprawny, skoro herb matki został podany
jako Nałęcz. Zauważmy jednak, że pochodzenie Łoskich/Chynowskich z rodu Rogalitów nie jest
do końca pewne: A. Boniecki nie zna przecież rodziców Jana i Abrahama z Łosia63. A imiona Jan
i Abraham (zwłaszcza to ostatnie) jest typowe dla Nałęczów. Może więc potomkowie Jana z Łosia
zaczęli używać herbu matki, ale przez pewien czas sprawa nie była ustalona. Jednak już w 1474 r.
źródła poświadczają, że Mikołaj z Łosia pieczętował się herbem Rogala, tym samym herbem mieli się w 1510 r. pieczętować dziedzice z Uwielina64. Podany w 1554 r. herb babki macierzystej
Pierzchała pojawił się nie tylko z samej nazwy, ale i z opisem, więc wydaje się dość wiarygodny.
Z herbem Pierzchała nie potrafimy jednak skojarzyć żony żadnego Łoskiego/Chynowskiego z tego
okresu. Matką zaś wojewodzianki Doroty Łoskiej była Boglewska, a więc herbu Jelita, a Anny
Chynowskiej — Czyszkowska, a więc herbu Ogończyk.
Brak możliwości jednoznacznego wskazania pochodzenia tytułowej nieznanej jeszcze literaturze, nieślubnej córki Konrada III Rudego, jak również metresy tego księcia, matki Anny Doroty
Chynowskiej, zmusza do przeprowadzenia drobiazgowej krytyki informacji zawartych w literaturze i wyzyskania możliwie wszystkich nielicznych źródeł bezpośrednio i pośrednio związanych
z tym tematem. Z analizy dostępnych źródeł wynika więc, że syn Konrada III, Hieronim Łoski
nie został uwzględniony w genealogii Łoskich i Chynowskich przedstawionej przez Bonieckiego,
bowiem nie pasuje on do żadnej z wymienionych tam postaci noszących to imię. Jeśli chodzi
o Annę Dorotę Chynowską, to należy przyjąć, że była to córka Anny Czyszkowskiej, tyle że nie
zrodzona w małżeństwie z Wawrzyńcem Chynowskim, ale ze związku z księciem Konradem III.
Ksiądz Hieronim Łoski byłby więc też synem Anny Czyszkowskiej, a więc starszym bratem Anny
Doroty. Czy było i inne potomstwo z tego związku Konrada III Rudego, trudno przy obecnym
stanie wiedzy i znajomości zachowanych źródeł odpowiedzieć na to pytanie. Wobec powyższego
należy wybrać pierwszy ze wspomnianych wyżej wywodów Katarzyny Warszewickiej i skorygować go w sposób następujący:
K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, s. 170.
J. Piętka, Mazowiecka elita feudalna, s. 93 i 95, przyp. 681; Kartoteka SHGMaz, hasło: Naropna (ziemia rawska),
Łoś (ziemia czerska), AGAD, MK t. 5, k. 207.
63
M. Wilska, Pilik Jan..., 278; M. Wilska, Pilik (Pilikowic) Piotr..., s. 279; A. Supruniuk, Otoczenie księcia mazowieckiego..., s. 179–180 podają, że Piotr Pilik przekazał swe dobra bratankom Janowi i Abrahamowi, a w biogramie
Jana Pilika czytamy, że miał on dwóch synów Piotra i Pawła. Losy Pawła pozostają nam nieznane, wiemy tylko, że
w 1404 r. uczestniczył w pielgrzymce do Composteli.
64
A. Wolff, Mazowiecki zapiski herbowe z XV i XVI wieku, Warszawa 1937, nr 454, s. 99: „honorabilem dominium Nicolaum de Losch de armis Rogale”; nr 89, s. 197–198: „de armis Rogalye: Joahannes Wwyelynsky, Andreas Vvelynysky”.
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Tablica 12. Uproszczony wywód przodków Katarzyny Warszewickiej, czwartej żony Zbigniewa Ossolińskiego
(bohaterki niniejszego artykułu), wskazujący potencjalną możliwość pochodzenia od Piastów mazowieckich

Nasze dociekania, jak sądzimy, umożliwiają także poszerzenie zakresu dat, w których przychodziło na świat nieprawe potomstwo Konrada III Rudego. Jeśli przyjmiemy, że Anna Dorota
urodziła się najpóźniej w 1504 r., to wówczas zaprzeczymy ustaleniom K. Jasińskiego, że nieprawe potomstwo Konrada III Rudego przychodziło na świat przed jego ślubem z Anną Radziwiłłówną. Założenie K. Jasińskiego nie opiera się jednak na żadnych źródłach, a jest jedynie domysłem. Zresztą, znając rozwiązłość poświadczoną na dworze ostatnich Piastów mazowieckich65, nie
trudno widzieć jego źródło w zachowaniu poprzednich pokoleń. Nie widać przekonywających
przyczyn, które by uniemożliwiły Konradowi III Rudemu utrzymywać metresy po ślubie z Anną
Radziwiłłówną, a zatem i posiadać potomstwo po tej dacie. Wydaje się przy tym, że jest szansa
na odnalezienie jeszcze innych nieprawych potomków tego księcia, których wciąż nie zna literatura, a potomstwo znane w literaturze genealogicznej też można próbować lepiej usytuować
chronologicznie. Ważna wydaje się w przyszłości odpowiedź na pytanie, czy Konrad III Rudy
miał równolegle kilka metres, czy też wiązał się z jedną kobietą, a później z kolejną itd. Chociaż
zdaje się temu przeczyć opis Długosza, który widząc szpetotę czynów księcia, jednak podaje, że
wiązał się z kolejną kobietą po śmierci pierwszej, a przecież wspomniał o bigamii jego pierwszej
wybranki, więc mógł wspomnieć i o takim postępowaniu samego Konrada. Poza tym Długosz
zmarł w 1480 r. i jego opinie dotyczą okresu wcześniejszego.
Nasze poszukiwania wykazały, że na nowo trzeba przyjrzeć się całemu nieprawemu potomstwu Konrada III Rudego, szczególnie datacji urodzin tego potomstwa. Powstaje więc postulat
badawczy, by lepiej przyjrzeć się postaci Konrada III Rudego (może warto zestawić itinerarium
tego księcia) i jego małżeństw, a także jego związkom nieoficjalnym66. Uzupełnienia do genealogii Piastów mazowieckich, będące przecież naszym głównym celem, powinny zaś przyjąć następującą postać:

O rozwiązłości panującej na dworze ostatnich Piastów mazowieckich pisała ostatnio np. A. Gomóła, Zapiski
i pomówienia. Anna z Radziwiłłów księżna mazowiecka w historii i literaturze, [w:] Radziwiłłowie. Obrazy literackie.
Biografie. Świadectwa historyczne, pod red. K. Stępnik, Lublin 2003, s. 21–27; J. Tęgowski, Najbliższe otoczenie...,
s. 16, 21. Tam dalsza literatura.
66
Ostatnio na ten temat J. Grabowski, Małżeństwa Konrada III Rudego, s. 799–808.
65
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Tablica 13. Nieślubne potomstwo Konrada III Rudego z Anny Czyszkowskiej
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Czternastowieczny tłok pieczętny Piotra von Parchwitz

Z

naleziska wczesnośredniowiecznych tłoków pieczęci rycerskich z terenu Polski należą do
rzadkości. Jeszcze do niedawna rozpoznane były dwa obiekty pochodzące z okresu do początku XIV w.1, a w ostatnich latach dołączyły do nich trzy kolejne2. W sumie więc znamy obecnie pięć typariuszy polskich rycerzy z XIII/XIV w. Odkryć jest zapewne więcej, ale informacje
o nich niezbyt często docierają do stosownych instytucji i placówek naukowo–badawczych. Znalazcy stempli, dostrzegający w nich jedynie cenne zabytkowe przedmioty materialne, na których
można zarobić, zwykle próbują je korzystnie spieniężyć, wystawiając anonimowo na sprzedaż na
aukcyjnych portalach internetowych. Na jednym z nich w 2008 r. natrafiłem na tłok pieczętny
pochodzący najpewniej z XIV stulecia, należący — jak wskazuje uszkodzona legenda + S’ NICOLAI D(e) S[...] — do Mikołaja, którego na podstawie wyobrażonego na pieczęci herbu identyfikować należy z przedstawicielem morawsko–śląskiej rodziny rycerskiej wywodzącej się z Kralic,
osiadłej między innymi w ziemi bytomskiej i karniowsko–opawskiej (fot. 1–2)3. Inni przypadkowi właściciele tłoków nie ujawniają faktu ich posiadania. Ponieważ nie zawsze jednak zdają sobie
sprawę z tego, czym tak naprawdę dysponują, wcześniej czy później poszukują w kręgu znajomych osoby, która potrafiłaby zidentyfikować znalezisko. Z tego właśnie powodu przed dziesięciu
laty dotarł do mnie wykonany w plastelinie odcisk pieczęci tarczowej o wysokości około 85 mm
i szerokości około 72 mm, wyobrażający przekrzyżowaną strzałę w słup na opak, z legendą: + SIGILLVM SIMONIS DE WILCOV. Studentka historii Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymała go
od znajomej swojej koleżanki z prośbą o rozpoznanie obiektu. Porównanie stempla z powszechnie dostępnymi reprodukcjami odcisku i jego opisami wskazywało, iż mieliśmy do czynienia

B. Paszkiewicz, M. Florek, Pieczęć Gedka i herb Bienia z Łososiny, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę
urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pod red. A. Radzimińskiego, A. Supruniuk, J. Wroniszewskiego,
Toruń 1997, s. 354–356.
2
Tamże, s. 351–368; D. Karczewski, Trzynastowieczny tłok pieczętny komesa Macieja Boguszyca, [w:] Heraldyka i okolice, pod red. A. Rachuby, S. Górzyńskiego, H. Manikowskiej, Warszawa 2002, s. 193–199; D. Adamska, T. Stolarczyk, Stempel tłoka pieczęci rycerskiej — znalezisko z okolic Jawora, „Studia Źródłoznawcze”, 42 (2004), 79–84.
3
<www.allegro.pl/item454832064_sredniowieczna_pieczec_okazja_unikat.html> (9.10.2008). O rodzinie von
Kralitz (Kralickich) zob. m.in. J. Pilnáček, Rody starégo Slezska, wyd. K. Müller, t. 1, Brno 1991, s. 57–58; R. Sękowski, Herbarz szlachty śląskiej. Informator genealogiczno–heraldyczny, t. 4: K–Ł, Chorzów 2005, s. 98. Odrys
pieczęci innego Mikołaja z Kralic, pochodzącej z 1310 r., z wyobrażeniem pochylonej w prawo i przykrytej hełmem
z klejnotem tarczy z herbem rodowym (dwoma skrzyżowanymi toporami), zob. A. Sedláček, Atlasy erbů a pečetí české
a moravské středověké šlechty, wyd. V. Růžek, t. 5, Praha 2003, tabl. 239, nr 5.
1
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1. Rewers tłoka pieczęci Mikołaja von Kralitz
(www.allegro.pl)

2. Awers tłoka pieczęci Mikołaja von Kralitz
(www.allegro.pl)

z oryginałem typariusza pieczęci Szymona z Wilkowa4. Posiadaczka tłoka, znalezionego podczas
powierzchniowej penetracji grodziska w Wierzbnej koło Świdnicy, rodowej siedzibie możnego
rodu Wierzbnów, z którego wywodził się Szymon5, nie zgodziła się jednak na jego udostępnienie
i dokładne przebadanie. Dalsze losy obiektu nie są mi znane.
Przed dwoma laty student historii tej samej uczelni przyniósł mi z kolei do wglądu fotografię
odcisku tłoka, jaki został znaleziony przez jego znajomego na terenie ruin zamku w Świnach koło
Bolkowa, będącego od XIII stulecia aż po wiek XVIII rodową posiadłością rodziny Świnków
(von Schweinichen)6. Tym razem starania o wypożyczenie zabytku, przy zagwarantowaniu jego
właścicielowi pełnej anonimowości, zakończyły się pomyślnie. Znalezisko poddano szczegółowej
autopsji, a jej wyniki prezentuje niniejszy szkic.
Tłok, zachowany w bardzo dobrym stanie, ma kształt okrągłej płytki o średnicy około 24 mm
i grubości około 7–8 mm. Jest wykonany prawdopodobnie z aliażu miedzi, cyny oraz ołowiu
i waży 13 g. Nie posiada na rewersie kabłączka bądź strzemiączka z otworkiem na łańcuszek lub
Z oryginalnej pieczęci Szymona, uwierzytelniającej dokument z 1285 r., zachowały się dziś jedynie okruchy wosku, zob. Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej cyt.: APWr.), Rep. 6 nr 142b. Jej wizerunek znamy z licznych
reprodukcji, przerysów i opisów, zob. m.in. P. Pfotenhauer, Die schlesischen Siegel von 1250 bis 1300 beziehentlich
1327, Breslau 1879, s. 27, nr 18 i tabl. II, nr 18; A. Małecki, Studya heraldyczne, t. 2, Lwów 1890, s. 211; F. Piekosiński, Poczet najstarszych pieczęci szlachty polskiej z tematów runicznych, „Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne”, 2 (1890), kol. 8; tenże, Heraldyka polska wieków średnich, Kraków 1899, s. 94, fig. 131; tenże, Pieczęcie
polskie wieków średnich, cz. 1: Doba piastowska, Kraków 1899, s. 128, fig. 144; tenże, Herbarz szlachty polskiej wieków
średnich, „Herold Polski”, 1905, s. 49, nr 22; F. von Heydebrand und der Lasa, Die Bedeutung des Hausmarken– und
Wappenwesens für die schlesische Vorgeschichte und Geschichte, „Altschlesien. Mitteilungen des Schlesischen Altertumsvereins”, 6 (1936), s. 355, nr 2; M. Gumowski, Pieczęcie śląskie do końca XIV wieku, [w:] Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. 3, pod red. W. Semkowicza, Kraków 1936, s. 437, nr 108 i tabl. CXXII, nr 108;
tenże, Handbuch der polnischen Siegelkunde, Graz 1966, tabl. XLVII, nr 485; L. Radler, Beiträge zur Geschichte der
Grafen von Würben, 1. Teil, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte”, t. 17 (1959), s. 88, fot. 5.
5
A. Tarnas–Tomczyk, Ród Wierzbnów do końca XIV wieku. Genealogia i rozsiedlenie, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1540, Historia CXIII, Wrocław 1993, s. 40–41; T. Jurek, Panowie z Wierzbnej. Studium genealogiczne,
Kraków 2006, s. 94.
6
B. Grydyk–Przondo, Uwagi o kasztelanii Świny i początkach rodu Świnków, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 22 (1967), s. 285. Zob. też B. Guerquin, Zamki śląskie, Warszawa 1957, s. 77–78; O. Czerner, J. Rozpędowski,
Bolków. Zamek w Świnach, Wrocław 1960, s. 91–106; R. M. Łuczyński, Zamki sudeckie, Jelenia Góra 1993, s. 79–81;
M. Chorowska, Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne, Wrocław 2003, s. 125–126.
4
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4. Widok boczny tłoka pieczęci Piotra von Parchwitz
(fot. K. Błaszczyk)

rzemień, charakterystycznych dla pieczęci z XIII i początku XIV w., zamiast których na wygładzonej powierzchni blaszki wykuto stożkowato uformowany płaski uchwyt (fot. 3–4). Wskazuje
on na pochodzenie typariusza najwcześniej z XIV w., bowiem właśnie od początku tego stulecia
kabłączki i strzemiączka z uszkami były powszechnie wypierane przez uchwyty (gałki), które
wraz z upływem czasu stawały się coraz większym i bardziej ozdobnym elementem typariusza7.
Prostota uchwytu tłoka znalezionego w Świnach zdaje się więc świadczyć, iż mamy do czynienia
dopiero z początkowym stadium kształtowania się takiej właśnie jego formy. Wysokość tłoka
wraz z owym trzymaczem wynosi około 14–15 mm.
Na awersie pieczęci widnieją wklęsłe godło, eksponujące wizerunek kroczącego jelenia, oraz
napis majuskulny, oddzielony od pola ikonograficznego pojedynczą linią ciągłą, w brzmieniu:
+ S PETIR VON PARCHWICZ, przy czym litery CH tworzą ligaturę (pionowe zamknięcie łuku
uncjalnego C jest jednocześnie trzonkiem litery H), a spółgłoska Z przybiera postać lustrzanego
odbicia majuskuły S (fot. 5–6). Poszczególne wyrazy oddzielają od siebie niewielkie krzyżyki.
Tekst legendy i elementy godła wycyzelowane zostały techniką rytu przy użyciu kilku rylców
o różnym przekroju końcówek. Stempel jest nieznacznie uszkodzony. Posiada bowiem w dolnej połowie tłoka płytką i wąską pionową rysę, która rozpoczyna się tuż pod grzbietem jelenia,
między przednimi i tylnymi jego nogami, a kończy oparta na łuku uncjalnej litery N. Zarówno
godło, jak i tekst legendy wskazują, iż pieczęć należała do Piotra z Prochowic (von Parchwitz),
przedstawiciela śląskiej rodziny rycerskiej pieczętującej się jeleniem i zaliczanej przez niektórych
badaczy do silnie rozrodzonego rodu Jeleńczyków (Jeleni), do którego — prócz Prochowickich
— włączani są także między innymi wielkopolscy Niałkowie i śląscy Rymbabowie (von Rheinbaben)8. Rodziny te łączył, poza wspólnym (prawdopodobnie) przodkiem, ten sam herb wyobrażający kroczącego jelenia, zwracanego raz w lewą, raz w prawą stronę.

Sfragistyka, oprac. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 1960, s. 128.
T. Jurek, „Slesie stirps nobilissima”. Jeleńczycy — ród biskupa wrocławskiego Tomasza I, „Roczniki Historyczne”,
58 (1992), s. 23–58; tenże, Herby rycerstwa śląskiego na miniaturach „Kodeksu o św. Jadwidze” z 1353 roku, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne”, 3 (1993), s. 11–14; T. Giergiel, Symbolika jelenia w polskiej heraldyce rycerskiej,
Rozprawy Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Humanistyczno–Przyrodniczej w Sandomierzu, 2 (1998),
s. 16–18.

7
8
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5. Stempel tłoka pieczęci Piotra von Parchwitz
(fot. K. Błaszczyk)

6. Odcisk pieczęci Piotra von Parchwitz
(fot. K. Błaszczyk)

Wizerunek jelenia, ale wyłącznie jako godło, regularnie spotykamy na czternastowiecznych
pieczęciach należących do przedstawicieli rodziny Parchwitzów. Najstarsza z nich, o średnicy około 40 mm, na której rodowy jeleń, umieszczony na wypełnionym perełkami tle, kroczy
w lewą stronę, pochodzi z 1321 r.9 Jej właścicielem był — jak wskazuje legenda w brzmieniu
+ S’ STEPANI DE PARIEWIC — Stefan von Parchwitz, jeden z najbardziej wpływowych rycerzy
na dworze księcia legnicko–brzeskiego Bolesława (fot. 7)10. Dwie kolejne pieczęcie należały do
braci Piotra i Mirzana. Pierwsza, uwierzytelniająca dokumenty wystawione w 1370 i 1383 r.,
o średnicy około 28 mm, wyobraża w gładkim polu jelenia zwróconego w prawo; napis w otoku
głosi + S’ PETRI D’ PARCHOWICZ (fot. 8–9)11. Druga, o średnicy około 29 mm, odciśnięta obok pieczęci Piotra przy dokumencie z 1370 r., eksponuje motyw jelenia (na ukośnie szachowanym tle) skierowanego w lewą stronę oraz legendę + S MIRZONIS DE PARCHOWICZ
(fot. 10)12. Niestety, zachowany woskowy egzemplarz pieczęci Piotra nie odpowiada interesującemu nas tłokowi pieczętnemu, który różni się wielkością, sposobem projekcji godła oraz treścią
i językiem napisu otokowego. Rodzi się zatem zasadnicze pytanie: kto był właścicielem znalezionego w Świnach typariusza? Odpowiedzi pomoże nam udzielić przegląd kolejnych pokoleń
rodziny von Parchwitz oraz analiza cech formalnych pieczęci.
Genealogią panów z Prochowic zajmowano się w historiografii już kilkakrotnie. Jako pierwszy zestawił ją bodajże ks. Stanisław Kozierowski, ale uwzględnił tylko najlepiej oświetlone źródłowo postaci13. W ślad za nim podążyli Fedor Heydebrand und der Lasa i Marek Cetwiński.
APWr., Rep. 91 nr 206.
Pieczęć (z gipsowego odlewu) opublikował P. Pfotenhauer, op. cit., tabl. IX, nr 92, błędnie odczytując jednak
legendę jako + S’ STEPHANI DE PARCHEWIC, zob. tamże, s. 36 (nr 92). Z kolei J. Pilnáček, op. cit., t. 2, s. 410,
mylnie identyfikuje jelenia z pieczęci Stefana jako jednorożca, sugerując się nowożytnym herbem rodziny von Parchwitz auf Schildberg, zob. dalej, przyp. 25–26.
11
APWr., Dokumenty miasta Wrocławia (dalej cyt.: DmWr.), 21 XII 1370, 2 V 1383.
12
APWr., DmWr., 21 XII 1370.
13
S. Kozierowski, Ród Jeleni–Niałków–Brochwiczów (Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego, cz. 7), „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, 45 (1918), s. 90–93. Por. też K. Benyskiewicz,
9

10
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7. Pieczęć Stefana von Parchwitz z 1321 r.; APWr.,
Rep. 91 nr 206 (fot. M. L. Wójcik)

8. Pieczęć Piotra von Parchwitz z lat 1370-1383; APWr.,
DmWr., 21 XII 1370 (fot. M. L. Wójcik)

9. Pieczęć Piotra von Parchwitz z lat 1370-1383;
APWr., DmWr., 2 V 1383 (fot. M. L. Wójcik)

10. Pieczęć Mirzana von Parchwitz z 1370 r.;
APWr., DmWr., 21 XII 1370 (fot. M. L. Wójcik)

Ten pierwszy znacząco wprawdzie poszerzył krąg rodowy Prochowickich, ale nie ustrzegł się
licznych błędów interpretacyjnych14, drugi zaś zebrał informacje biograficzne jedynie o pierwszych pokoleniach śląskich Parchwitzów (do końca XIII w.)15. Najpełniejszy rodowód interesuRód Jeleni Niałków z Kębłowa i jego rola w procesie jednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku,
Poznań–Wrocław 2002.
14
F. von Heydebrand und der Lasa, Die Methodik der Sippenkunde als Hilfswissenschaft der schlesischen Geschichtsforschung im 13. Jahrhundert, erläutert an den schlesischen Geschlechtern Odrowons, Zaremba und Nalęcz–Jelen, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens”, 75 (1941), s. 75–77 oraz Stammtafel III b: Rawicz, Nalęcz=Jelen.
15
M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII wieku. Biogramy i rodowody, Wrocław 1982, s. 120–121, 145–146,
150. Zestawione przezeń dane dotyczące trzynastowiecznych Parchwitzów uzupełnił R. Żerelik, Biogramy rycerstwa
śląskiego. Uzupełnienia, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 44 (1989), s. 464, 467.
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jącej nas rodziny opracował Tomasz Jurek, doprowadzając go aż do początków XV stulecia16.
Z ustaleń tego badacza wynika, że protoplastą panów z Prochowic był kasztelan głogowski Miro,
zmarły po 1248 r., brat Janusza z Niałka i Widzimia, od którego wywodzą się wielkopolscy Jeleńczycy17. Miro pozostawić miał dwóch synów, Ikona i Michała, z których pierwszy, poświadczony w latach 1247–1283, piastował godność palatyna legnickiego (1256–1278), drugi zaś,
piszący się z Sośnicy, notowany w źródłach w latach 1248–1283, dzierżył kolejno urzędy palatyna wrocławskiego (1261–1262) oraz kasztelana średzkiego (1269), niemczańskiego (1279)
i wrocławskiego (od 1282)18. Linia Michała wygasła już w następnym pokoleniu, gdyż jedyny
jego (domniemany) syn, Piotr, poświęcił się karierze duchownej, osiągając kanonię wrocławską
(1293–1300)19. Z kolei Iko z małżeństwa z nieznaną z imienia córką Stefana z Sośnicy doczekał
się syna Mirona (Mirzana), występującego w latach 1280–1295, pełniącego funkcje palatyna
legnickiego (1286–1289) i kasztelana wrocławskiego (1292)20. Jego synem był Stefan, potwierdzony w latach 1304–1354, tożsamy z tym, który znaną nam pieczęć z wizerunkiem jelenia
odcisnął przy dokumencie z 1321 r., ten zaś był ojcem wspomnianych już wyżej Piotra i Mirzana, sygnujących własnymi pieczęciami dyplomy z 1370 i 1383 r., oraz Boguszki, żony Henryka
von Biberstein21. Mirzan, ożeniony z Czuchną, córką Spytka z Melsztyna, zmarł bezpotomnie22.
Piotr natomiast ze związku z Elżbietą (Ilsą), panią na Maniowie, identyfikowaną ostatnio przez
Tomasza Jurka z zapomnianą córką Bolka II świdnickiego i Agnieszki austriackiej23, miał troje
dzieci, mianowicie Zygmunta, Mikołaja i Katarzynę24. Od Zygmunta, ojca Jana i Krzysztofa,
T. Jurek, „Slesie stirps nobilissima”..., s. 35–40 oraz tabl. 3: Panowie z Prochowic. Ustalenia genealogiczne badacza
zaakceptowali zasadniczo m.in. T. Giergiel, op. cit., s. 16 (tabl. 1: Ród Jeleni); U. Schmilewsky, Der schlesische Adel
bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Herkunft, Zusammensetzung und politisch–gesellschaftliche Rolle, Würzburg 2001,
s. 485–486; i K. Benyskiewicz, op. cit., s. 21.
17
T. Jurek, „Slesie stirps nobilissima”..., s. 38; tenże, Herby rycerstwa śląskiego... s. 13. Dodajmy, że pogląd taki wyraził
już S. Kozierowski, op. cit., s. 93.
18
T. Jurek, „Slesie stirps nobilissima”..., s. 38.
19
Tamże. Podobnie S. Kozierowski, op. cit., s. 39.
20
T. Jurek, „Slesie stirps nobilissima”..., s. 38–39.
21
Tamże, s. 39; T. Jurek, Herby rycerstwa śląskiego..., s. 13; tenże, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku,
Poznań 1996, s. 107, 200, 334; tenże, Ślub z obcym. Żony i córki niemieckich rycerzy na Śląsku w XIII–XIV w.,
[w:] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, pod red. Z. H. Nowaka i A. Radzimińskiego,
Toruń 1998, s. 42; tenże, Elity Śląska w późniejszym średniowieczu, [w:] Kolory i struktury średniowiecza, pod red.
W. Fałkowskiego, Warszawa 2004, s. 374–375. Boguszę z Prochowic, jako żonę Henryka Bibersteina, wymienia
także M. Łukaszewski, Genealogia rodu Bibersteinów, [w:] Bibersteinowie w dziejach pogranicza śląsko–łużyckiego, pod
red. T. Jaworskiego, Zielona Góra 2006, s. 34. Ustaleniem związków rodzinnych zachodzących między Stefanem,
Mirzanem i Piotrem zajmował się wcześniej B. Śliwiński, Kasztelan krakowski Spycimir z Tarnowa i jego związki
genealogiczne z możnowładztwem małopolskim w I połowie XIV wieku, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Nauki
Humanistyczno–Społeczne, z. 240, Historia XXVI, Toruń 1992, s. 107, błędnie uznając Piotra za syna Mirzana
i wnuka Stefana.
22
S. Kozierowski, op. cit., s. 92; J. Bieniak, Rozmaitość kryteriów badawczych w polskiej genealogii średniowiecznej,
[w:] Genealogia — problemy metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym, pod red. J. Hertla, Toruń 1992, s. 147; B. Śliwiński, op. cit., s. 105; T. Jurek, „Slesie stirps nobilissima”..., s. 39–
–40; tenże, Herby rycerstwa śląskiego..., s. 13. Dodajmy, że do ślubu mogło dojść dopiero po 11 czerwca 1353 r., tego
bowiem dnia papież Innocenty VI udzielił Mirzanowi i Czuchnie, pozostającym w trzecim stopniu pokrewieństwa,
dotykającym czwartego, dyspensy na jego zawarcie, zob. Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, wyd. A. Theiner,
t. 1, Romae 1860, nr 724; Regesty śląskie, pod red. W. Korty, t. 2: 1349–1354, oprac. K. Bobowski, M. Cetwiński,
J. Gilewska–Dubis, A. Skowrońska, B. Turoń, Wrocław 1983, nr 867.
23
T. Jurek, Zapomniana Piastówna: Elżbieta córka Bolka II świdnickiego, „Przegląd Historyczny”, 84 (1993), s. 433–442.
24
Tenże, „Slesie stirps nobilissima”..., s. 40; tenże, Herby rycerstwa śląskiego..., s. 13; tenże, Zapomniana Piastówna...,
s. 440.
16
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badacz ten wywiódł nowożytną rodzinę baronów von Parchwitz auf Schildberg, która używała
zmienionego herbu wyobrażającego jednorożca25. Wymarła ona u schyłku XVI w.26
Rozpoznany rodowód rodziny von Parchwitz uwzględnia zatem dwóch Piotrów — Piotra
Michałowica, kanonika wrocławskiego w latach 1293–1300, oraz Piotra Stefanowica, notowanego w źródłach od co najmniej 1367 do około 1391–1401 r.27 Wiadomo, że zachowane dziś dwa
odciski pieczęci Piotra, syna Stefana, różnią się zasadniczo od stempla tłoka znalezionego w Świnach. Sigillum Piotra, syna Michała, nie znamy, ale przypuszczać można, że — o ile nim w ogóle
dysponował — zawierało najprawdopodobniej powszechny wśród duchowieństwa diecezjalnego
motyw religijny28, wzbogacony co najwyżej o dziedziczny znak rodowy. Jako przykłady wskazać
można choćby ostroowalną pieczęć Henryka von Baruth, kanonika i prepozyta wrocławskiego,
wyobrażającą w górnej części głowę św. Jana Chrzciciela, patrona diecezji i kapituły wrocławskiej,
w dolnej zaś herb Baruthów, czyli wizerunek tura29, oraz okrągłe sigillum Henryka z Wierzbnej,
kanonika wrocławskiego, które u góry przedstawia półpostać Chrystusa trzymającego w lewej
dłoni baranka, a u dołu pochyloną w prawo tarczę herbową z przekrzyżowaną rogaciną w skos,
będącą pierwotnym godłem rodziny Wierzbnów (von Würben)30. Nie jest to w każdym razie
reguła, bowiem inny Henryk z Wierzbnej, także kanonik wrocławski, a później archidiakon,
pieczętował się tylko tarczą herbową, na której widnieje pas, nad nim trzy lilie w pas, a pod nim
trzy lilie w układzie 2:131. Z formalnego punktu widzenia nie byłoby więc przeszkód, by znaleziony w Świnach tłok przypisać per analogiam kanonikowi Piotrowi von Parchwitz. Przypomnijmy
jednak, że technika jego wytworzenia zdradza pochodzenie nie z XIII, ale najwcześniej z początku
Tenże, „Slesie stirps nobilissima”..., s. 40; tenże, Zapomniana Piastówna..., s. 441. Pieczęć z wizerunkiem jednorożca odcisnął już Krzysztof von Parchwitz przy dokumencie z datą 22 XII 1478 r., zob. Lehns– und Besitzurkunden
Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, hrsg. v. C. Grünhagen und H. Markgraf, Bd. 2, Leipzig
1883, nr 84 (s. 286).
26
T. Jurek, „Slesie stirps nobilissima”..., s. 40; tenże, Zapomniana Piastówna..., s. 441. Ostatnim przedstawicielem
familii Parchwitz auf Schildberg był, być może, Krzysztof, który w 1586 r. brał udział w pogrzebie księcia brzeskiego
Jerzego II, zob. J. Sinapius, Schlesische Curiositäten erste Vorstellung Darinnen die ansehnlichen Geschlechter des Schlesischen Adels. Mit Erzehlung des Ursprungs, der Wappen, Genealogien, der qualificirtesten Cavaliere, der Stamm–Hausler und Guter beschrieben, Bd. 1, Leipzig 1720, s. 693, a za nim R. Sękowski, op. cit., t. 6: O–Po, Chorzów 2008,
s. 168. Dodajmy, że Sinapius nie wspomniał o średniowiecznych przodkach baronów von Parchwitz auf Schildberg,
natomiast Sękowski zupełnie dowolnie przemieszał ze sobą trzynastowiecznych przedstawicieli Parchwitzów, pieczętujących się jeleniem, z członkami rodziny von Schildberg (z Kazanowa), używającymi herbu wyobrażającego turzy
i jeleni róg złączone u podstawy, niesłusznie uznając oba środowiska krewniacze za jeden i ten sam ród. O rodzinie
von Parchwitz auf Schildberg zob. też J. Pilnáček, op. cit., t. 2, s. 409–410.
27
Po raz pierwszy wymienia go dokument z datą 25 XI 1367 r. (Urkundenbuch der Stadt Liegnitz und ihres Weichbildes, hrsg. v. F. W. Schirrmacher, Liegnitz 1866, nr 254), z kolei po raz ostatni jako osoba żyjąca her Peter von
Parchwicz pojawił się na liście świadków dokumentu z datą 1 IV 1391 r. (Landbuch księstw świdnickiego i jaworskiego,
t. 2: 1385–1395, wyd. T. Jurek, Poznań 2000, nr 887). Nie żył z pewnością 8 V 1401 r., bowiem jego żona, Ilsa
z Prochowic, nazwana została wówczas wdową; zob. T. Jurek, „Slesie stirps nobilissima”..., s. 40, przyp. 109; tenże,
Zapomniana Piastówna..., s. 440.
28
Zob. P. Pfotenhauer, op. cit., tabl. IX, nr 59–64; tabl. X, nr 65–72, 74; tabl. XII, nr 84; tabl. XIII, nr 96–102.
29
Pieczęć znana z lat 1321–1343, zob. APWr., Rep. 67 nr 172a; Rep. 83 nr 80; Rep. 121 nr 26. Egzemplarz
z 1321 r. reprodukował na podstawie gipsowego odlewu P. Pfotenhauer, op. cit., tabl. VIII, nr 80. Podstawowe informacje o Henryku i rodzinie von Baruth zestawił T. Jurek, Obce rycerstwo..., s. 196.
30
Pieczęć zachowała się przy pozbawionym daty dziennej dokumencie z 1327 r. — APWr., Dokumenty miasta Świdnicy, 1327 (dawna sygnatura: U 34). Postać Henryka przybliżyli najpełniej A. Tarnas–Tomczyk, op. cit., s. 48–49,
i T. Jurek, Panowie z Wierzbnej..., s. 49–54.
31
APWr., Rep. 83 nr 33 (z 1315 roku). Reprodukcję i opis pieczęci, zob. P. Pfotenhauer, op. cit., tabl. III, nr 21
oraz s. 27 (nr 21); F. Piekosiński, Heraldyka polska..., s. 275–276. Informacje biograficzne o Henryku zebrali m.in.
A. Tarnas–Tomczyk, op. cit., s. 49–50, i T. Jurek, Panowie z Wierzbnej..., s. 49–54.
25
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XIV stulecia32. Nie wyklucza to wprawdzie jeszcze możliwości uznania go za jeden z archetypów
czternastowiecznych typariuszy stosujących gałkę zamiast kabłączka lub strzemiączka, ale przeciwko zbyt wczesnemu datowaniu znaleziska przemawiają inne charakterystyczne dlań atrybuty.
Powszechnie wiadomo, że najpopularniejszym językiem średniowiecznej biurokracji była łacina, ale na Śląsku już od przełomu XIII i XIV stulecia konkurował z nią język niemiecki, który
stopniowo, acz skutecznie, wkraczał wówczas do kancelarii miejskich i książęcych33. Podobny
proces zaobserwować można w dyplomatyce rycerskiej. W pierwszej połowie XIV w. spisane po
niemiecku prywatne dokumenty rycerskie stanowiły jeszcze rzadkość, około 1360 r. ich liczba
zaczęła znacząco rosnąć, a w latach 80. XIV w. zdobywać wyraźną przewagę nad dokumentami
łacińskimi34. W tym samym czasie język niemiecki coraz częściej pojawiał się też w legendach
pieczęci śląskich rycerzy. Najstarsze bodajże przykłady reprezentują sigilla należące do przedstawicieli Packów (1353), Krenwitzów vel Krzanowickich (1356) oraz Borschnitzów (1359)35.
Tekst legendy został wykonany pismem majuskuły gotyckiej przy użyciu kapitały i uncjały.
Do pierwszego typu zaliczyć można litery I, P, S, T, V i W, drugi zaś reprezentują spółgłoski C,
H, N oraz samogłoska E. Najbardziej rozpoznawalne chronologicznie są uncjalne litery C i E,
wzorowane na epigrafice romańskiej, które przybierają kształt zamkniętych pogrubionych łuków
o wyraźnie zaostrzonych zewnętrznych liniach brzuszków. Identycznie ostro zakończone krzywizny mają nóżki majuskuł N i R oraz owale elipsoidalnego O, przy czym w tym ostatnim przypadku zaostrzenia pojawiają się na zewnętrznej i wewnętrznej linii litery, tworząc w jej środku
niedomkniętą ósemkę. Ową charakterystyczną ostrość duktu linii zewnętrznych niektórych liter
obserwować można powszechnie w epigrafice polskiej i niemieckiej dopiero od połowy XIV w.36
Rychło zanikła ona jednak na skutek rosnącej popularności gotyckiego pisma minuskulnego
(od lat 60. XIV w.) oraz kapitały protorenesansowej (od połowy XV stulecia)37. W słowie PARCHWITZ zamknięcie uncjalnego C zamiast typowego łuku przyjmuje formę prostego i pogrubionego trzonka zakończonego z obu stron ostro wrzynającymi się weń klinami, podobnego do
samogłoski I, który jest jednocześnie częścią składową kolejnej w wyrazie uncjalnej spółgłoski H.
Litery te tworzą więc ligaturę. Nie jest ona spotykana w polskiej kamiennej epigrafice gotyckiej38,
a niewielka liczba opracowań poświęconych formie napisów napieczętnych uniemożliwia analizę porównawczą i jednoznaczne określenie czasu jej występowania w sfragistyce. Warto jednak
zauważyć, że na pieczęciach rycerstwa frankońskiego pojawiła się ona w podobnym kształcie
w 1334 r. i do końca XIV w. odnotowano ją 34 razy39. Na Śląsk dotarła zapewne wkrótce później, być może gdzieś około połowy tego stulecia, ale nie cieszyła się zbytnią popularnością. Na
Zob. wyżej, przyp. 7.
T. Jurek, Die Urkundensprache im mittelalterlichen Schlesien, [w:] La langue des actes. Actes du XI Congrès internacional de diplomatique (Troyes, jeudi 11 – samedi 13 septembre 2003), red. O. Guyotjeannin, Paris 2004; wersja elektroniczna: <http://elec.enc.sorbonne.fr/document193.html> (12.01.2011); tenże, Język średniowiecznych dokumentów
śląskich, „Kwartalnik Historyczny”, 111 (2004), s. 31–35.
34
Tenże, Die Urkundensprache..., s. 6; tenże, Język średniowiecznych dokumentów..., s. 35.
35
APWr., Rep. 91 nr 313 (Albrecht von Pack); DmWr., 24 VI 1359 (Herman von Borschnitz); Narodní archiv
v Praze (dalej cyt.: NA Praha), Archiv České Koruny, nr 576 (Albrecht von Crenowitz).
36
Sfragistyka..., s. 166; B. Trelińska, Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991, s. 31–32, 36–37; W. Vahl,
Fränkische Rittersiegel. Eine sphragistisch–prosopographische Studie über den fränkischen Niederadel zwischen Regnitz,
Pegnitz und Obermain im 13. und 14. Jahrhundert, Neustadt a.d. Aisch 1997, s. 152, 156, 165.
37
B. Trelińska, op. cit., s. 49–50, 83–84.
38
Tamże, s. 148.
39
W. Vahl, Beschreibung und Auswertung mittelalterlicher Siegel, „Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel–
und Wappenkunde”, 42 (1996), s. 517; tenże, Fränkische Rittersiegel..., s. 193.
32
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sigillach przedstawicieli rodzin rycerskich, w których nazwiskach widnieją obok siebie litery C
i H, między innymi Birchenów, Knoblauchsdorfów, Moschów, Rechenbergów, Reichenbachów,
a także interesujących nas Parchwitzów, były one zapisywane oddzielnie40. Co prawda ligaturę
CH znajdujemy na Śląsku okcydentalnie na pieczęci wójta ziębickiego Gosława, znanej z lat
1299–131141, ale uncjała C ma w tym wypadku łagodny, półokrągły kształt, typowy dla form
z końca XIII i pierwszej połowy XIV stulecia42.
Cechy graficzne pisma, język legendy oraz konstrukcja tłoka wyznaczają zatem czas powstania
pieczęci na okres między połową a końcem XIV w. Za jej właściciela uchodzić może w tej sytuacji
jedynie Piotr, syn Stefana, a mąż Elżbiety, aktywny co najmniej w latach 1367–1391/1401. Wątpliwa bowiem wydaje się ewentualność, że należała ona do innego, pominiętego przez genealogów,
współcześnie żyjącego jego imiennika. Rozpoznany w historiografii rodowód średniowiecznych
Parchwitzów nie uwzględnia wprawdzie także Sybana (Tschybano) de Parchwicz, świadka na dokumencie Ruprechta legnickiego z 4 grudnia 1380 r.43, Jana Parchewicz, kanonika legnickiego,
znanego z 7 lutego 1405 r.44, Jakuba de Parchuicz, wikariusza i altarysty katedry wrocławskiej, odnotowanego w dwóch dokumentach z 1358 r.45, oraz Jakuba de Parchewicz, subkustosza i profesa
premonstrateńskiego klasztoru św. Wincentego na podwrocławskim Ołbinie, wzmiankowanego
w dyplomie z datą 24 czerwca 1410 r.46, ale fakt ten łatwo wytłumaczyć niemożnością ustalenia
ich związków filiacyjnych. O ile dwóch pierwszych wiązać można z naszymi Prochowickimi, na co
wskazuje pojawienie się ich w otoczeniu przedstawicieli innych rodzin rycerskich, między innymi
Rechenbergów, Schellendorfów, Predlów, Schlewitzów, Kurzbachów47, o tyle dwaj ostatni z jednakowym stopniem prawdopodobieństwa mogli być członkami rycerskiej familii von Parchwitz,
jak też wywodzić się spośród prochowickiego mieszczaństwa48. Ponieważ zaś pieczęć ze znakiem
rodowym Parchwitzów nie pozostawia żadnych złudzeń co do przynależności stanowej i rodowej
jej właściciela, a stosunkowo licznie zachowane źródła pisane z drugiej połowy XIV stulecia znają
tylko jednego Piotra von Parchwitz, to jemu właśnie przypisać należy omawiany tłok pieczętny.
Rozważania niniejsze prowadzą do wniosku, że Piotr Stefanowic używał dwóch rodzajów pieczęci prezentujących ten sam motyw kroczącego jelenia, zorientowanego raz w prawą, raz w lewą
stronę, różniących się szczegółami wizerunku, formą i treścią legendy oraz wielkością stempla.
Pełna dokumentacja znajdzie się w przygotowywanym do druku katalogu pieczęci rycerstwa śląskiego do końca
XIV w.
41
APWr., Rep. 66 nr 34 (zaginiona), 47; Rep. 84 nr 35, 62; P. Pfotenhauer, op. cit., tabl. VII, nr 75 oraz s. 34, nr 75
(z błędnym odczytem legendy).
42
B. Trelińska, op. cit., s. 31. Por. też S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978, s. 201.
43
Urkundenbuch der Stadt Liegnitz..., nr 313.
44
Tamże, nr 411.
45
Regesty śląskie, pod red. W. Korty, t. 4: 1358–1359, oprac. J. Gilewska–Dubis, K. Bobowski, Wrocław–Warszawa
1991, nr 91, 105.
46
Urkunden des Klosters Czarnowanz, hrsg. v. W. Wattenbach, [w:] Codex diplomaticus Silesiae (dalej cyt.: CDS),
Bd. 1, Breslau 1856, nr 85.
47
B. Śliwiński, op. cit., s. 108 uznaje Sybana, choć nie wiadomo na jakiej podstawie, za syna Mirzana Stefanowica,
natomiast T. Jurek, „Slesie stirps nobilissima”..., s. 40, przyp. 110, wyklucza go z rodziny von Parchwitz, jako że w innych dokumentach pisał się Prawtitz (Urkundenbuch der Stadt Liegnitz..., nr 343, 344). Włącza go tym samym do
familii Prautitzów, zob. T. Jurek, Obce rycerstwo..., s. 266. Nie ma jednak pewności, że chodzi o jedną i tę samą osobę.
48
Prochowice lokował przed 1298 r. książę Bolko świdnicki (W. Kuhn, Die Städtegründungspolitik der schlesischen Piasten im 13. Jahrhundert vor allem gegenüber Kirche und Adel, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte”,
30 [1972], s. 59), a Piotr von Parchwitz zatwierdził im w 1374 r. prawa miejskie (Urkundensammlung zur Geschichte
des Ursprungs der Städte und der Einführung und Verbreitung deutscher Kolonisten und Rechte in Schlesien und der
Oberlausitz, hrsg. v. G. A. Tzschoppe, G. A. Stenzel, Hamburg 1832, nr 187; W. Kuhn, op. cit., s. 59).
40
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Posiadanie różnych typów pieczęci, z czym powszechnie spotykamy się w przypadku władców, nie
jest w śląskiej sfragistyce rycerskiej zjawiskiem wyjątkowym. Listę posiadaczy dwóch odmian pieczęci rozpoczyna już w pierwszej połowie XIII w. możnowładca opolski Zbrosław ze Śmicza49, do
którego w XIV stuleciu dołączają między innymi Herman von Barby50, Herman von Eichelborn51,
Jan von Kolmas52, Wolfram von Pannwitz53 oraz Piotr von Zedlitz54. Zastępowanie jednej pieczęci
drugą — większej mniejszą bądź hełmowej (wyobrażającej hełm rycerski z klejnotem) herbową
(przedstawiającą godło lub herb) — wiązać należy z zachodzącym w XIV w. procesem heraldyzacji
znaku rycerstwa śląskiego oraz towarzyszącą mu tendencją do zmniejszania się rozmiarów pieczęci55. Ekspozycja godła lub herbu (w postaci samej tarczy z godłem i tarczy z godłem przykrytej
hełmem z klejnotem), które stawały się z wolna jedynym elementem napieczętnej ikonografii, nie
wymagała wszak zbyt dużej powierzchni pola. Jednocześnie następowało sygnalizowane już wcześniej wypieranie z pieczęci napisów łacińskich przez inskrypcje sporządzone w języku niemieckim.
Istnieją zatem podstawy, by przypuszczać, że omawiany stempel, o średnicy około 24 mm, z niemieckojęzyczną legendą, powstał później, aniżeli należąca do Piotra pieczęć, mająca około 28 mm
średnicy, z łacińskim tekstem otokowym. Przypomnijmy, że zachowały się do dziś dwa dokumenty
sygnowane tą ostatnią, datowane 21 grudnia 1370 i 2 maja 1383 r.56, co zdaje się przekonywać, że
była ona w użyciu od początku działalności publicznej Piotra, czyli od co najmniej 1367 r.57 Czas
powstania młodszej pieczęci można tym samym wyznaczyć najwcześniej na drugą połowę 1383 r.
Trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki był powód zmiany pieczęci przez Piotra. Za najprostsze
rozwiązanie uznać można zaginięcie starszego stempla, ale w grę wchodzić może także jego zużycie. Odcisk wiszący przy dokumencie z 1383 r. jest bowiem mniej wyraźny i bardziej spłaszczony
w stosunku do tego, jaki uwierzytelnia akt z 1370 r. (fot. 8–9). Dywergencja w ich jakości może
być jednak efektem różnej siły oddziaływania tłoka na wosk podczas opieczętowywania dokuArchiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu (dalej cyt.: AAWr.), DD 50a, DD 50d (typ A z lat 1235–1236, przy
czym starszy egzemplarz uchodzi za falsyfikat); APWr., Rep. 125 nr 90 (typ B z 1259 r.). Opis pieczęci i jej reprodukcje zob. m.in. A. Schulz, Die schlesischen Siegel bis 1250, Breslau 1871, s. 14 i tabl. VIII nr 63–64; P. Pfotenhauer,
op. cit., s. 25, nr 4 i tabl. I, nr 4; F. Piekosiński, Pieczęcie polskie..., s. 87, fig. 83 oraz s. 110, fig. 118; M. Gumowski,
op. cit., s. 327, ryc. d, s. 330, 436, nr 104 i tabl. CXXXI, nr 104; M. L. Wójcik, Średniowieczne pieczęcie rycerstwa
śląskiego, [w:] Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań, pod red. Z. Piecha, J. Pakulskiego,
J. Wroniszewskiego, Warszawa 2006, s. 269, fot. 1.
50
APWr., Rep. 88 nr 61a, 63, 64 (typ A i stosowany jako kontrasigillum typ B, oba z lat 1302–1303); por. P. Pfotenhauer, op. cit., s. 30, nr 42 i tabl. V, nr 42; M. Gumowski, op. cit., tabl. CXXIII, nr 118.
51
AAWr., KK 21 (typ A z 1363 roku), D 13, KK 20 (typ B z lat 1367–1380).
52
Typ A z lat 1383–1387, typ B z lat 1388–1391; zob. M. Chmielewska, Pieczęcie Agnieszki, księżnej świdnickiej (1338–1392), „Wieki Stare i Nowe”, 4 (2005), s. 79–80, 88 (z błędami) i fot. 8–9 (z mylącymi opisami);
M. L. Wójcik, O kontrasigillach pieczęci księżnej świdnickiej Agnieszki. Uwagi na marginesie szkicu Mieczysławy
Chmielewskiej „Pieczęcie Agnieszki, księżnej świdnickiej (1338–1392)”, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”,
62 (2007), s. 252, 256.
53
NA Praha, Řád Maltézský, nr 2905 (typ A z 1388 roku), 2907, 2908 (typ B z lat 1393–1394). Pieczęci jego nie
znali D. Adamska i T. Stolarczyk, op. cit., s. 80–82.
54
Typ A z lat 1363–1364, typ B z lat 1364–1370; zob. M. Chmielewska, op. cit., s. 79, 87 (z pominięciem typu
A i błędnym datowaniem okresu stosowania pieczęci typu B) i fot. 4; M. L. Wójcik, O kontrasigillach..., s. 253, 255.
55
M. Gumowski, op. cit., s. 328, 329; M. L. Wójcik, Herby, hełmy i klejnoty. Uniwersalne i swoiste treści obrazowe pieczęci rycerstwa śląskiego, [w:] Wokół znaków i symboli. Herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej
do 1945 roku, pod red. A. Chlebowskiej i A. Gut, Warszawa 2008, s. 56–63; tenże, Od hełmu do herbu. Przyczynek do
badań nad heraldyzacją znaku rycerstwa śląskiego, [w:] Pieczęcie herbowe — herby na pieczęciach, pod red. Z. Piecha,
w druku.
56
Zob. wyżej, przyp. 11.
57
Urkundenbuch der Stadt Liegnitz..., nr 254.
49
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mentu. Nie da się wreszcie wykluczyć ewentualności, że decyzja o zastąpieniu starej pieczęci nową
miała na celu unifikację sposobu ekspozycji tradycyjnego rodzinnego godła Parchwitzów. Piotr,
pieczętujący się najpierw jeleniem zwróconym w prawo, przeorientował go wszak w lewą stronę.
Powielił tym samym schemat ikonograficzny znany z pieczęci ojca i starszego brata. Uległ przy
okazji aktualnym kanonom sztuki sfragistycznej, zmniejszając wielkość typariusza i wprowadzając na jego pole legendę w języku niemieckim.
Pozostaje na koniec rozważyć zagadkową kwestię, w jaki sposób tłok Piotra z Prochowic trafił
na zamek w Świnach. Choć snuć możemy różne domysły, najbardziej prawdopodobne wydaje się
jego zgubienie. Piotr był blisko związany z dworami książąt legnickich i — dzięki ożenkowi z Elżbietą (Ilsą), domniemaną córką Bolka II Małego i Agnieszki austriackiej — świdnickich. Źródła
dyplomatyczne potwierdzają jego częste pobyty w Legnicy i Świdnicy58. Oba miasta łączyły dwa
trakty kupieckie — krótszy, prowadzący przez Jawor i Strzegom, oraz dłuższy, wiodący przez Jawor, Bolków i Świebodzice59. Na trasie tego drugiego, kilka kilometrów na północ od Bolkowa,
leżały właśnie Świny. Brak wprawdzie jednoznacznych dowodów na to, że kursując między Legnicą i Świdnicą Piotr korzystał z tej drogi, ale pośrednio przemawiają za tym pojedyncze wizyty
jego żony w Bolkowie i Świebodzicach60. Nie oznacza to jeszcze, że Piotr i Elżbieta — podróżując
razem lub osobno — zatrzymywali się także w Świnach, ale na możliwość tę wskazuje fakt, że
ich córka, Katarzyna von Parchwitz, wydana została za mąż za Jana (Hansa) von Schwein (potem
Schweinichen), syna Gunczela (starszego), pana na zamku w Świnach61. Miejsce znalezienia tłoka
stanowi więc paradoksalnie dodatkową okoliczność, nie najmniejszej zresztą wagi, skłaniającą do
uznania za jego właściciela Piotra Stefanowica.
Pieczęć Piotra von Parchwitz poszerza przede wszystkim naszą wiedzę na temat kultury sfragistycznej śląskiego rycerstwa w drugiej połowie XIV w., ale — rozpatrywana w szerszym kontekście — stanowi także cenny materiał do badań genealogicznych. Jest więc klasycznym przykładem opinii, że nawet w najbardziej niepozornym źródle historycznym kumulować się mogą
istotne poznawczo informacje.
APWr., DmWr., 2 V 1383; Urkundenbuch der Stadt Liegnitz..., nr 254, 277, 278, 284, 287; Schlesiens Bergbau
und Hüttenwesen. Urkunden (1136–1528), hrsg. v. K. Wutke, [w:] CDS, Bd. 20, Breslau 1900, nr 148; Landbuch
księstw..., t. 2, nr 396, 464, 887; t. 3: (1396–1407), wyd. T. Jurek, Poznań 2007, nr 12 (w aneksie).
59
J. Nowakowa, Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlowych na Śląsku do końca XIV wieku, Wrocław
1951, s. 75–76, 104, 115 oraz mapa.
60
Landbuch księstw..., t. 2, nr 580, 592 (Bolków, 6 października 1388 roku), 908, 909 (Świebodzice, 21 czerwca
1391 roku).
61
C. von Schweinichen, Zur Geschichte des Geschlechtes derer von Schweinichen, Bd. 3, Breslau 1907, tabl. 2. Nie
ma uzasadnienia domysł Tomasza Jurka, jakoby Katarzyna wyszła za Jorge Reibnitza (T. Jurek, „Slesie stirps nobilissima”..., s. 37; tenże, Zapomniana Piastówna..., s. 441, przyp. 53). Jej małżeństwo z Janem, dziedzicem Świn,
potwierdzają bowiem dwa nieznane badaczowi dokumenty. Z pierwszego, wystawionego 10 listopada 1412 roku,
dowiadujemy się, że żoną Jana von Schwein[ichen] (Hannos von Sweyn), była Katarzyna, zob. C. von Schweinichen,
op. cit., Bd. 1, Breslau 1904, s. 133 (regest), s. 207, nr 51 (pełny tekst). Drugi, sygnowany 4 marca 1415 roku,
pozwala na utożsamienie jej z córką Elżbiety i Piotra von Parchwitz, wymienia wszak Elżbietę (Elisabeth Parchowitzynne) z synem Mikołajem (ihre ehelichen Sohn, Herr Nickel von Parchwitz) oraz Jana von Schwein[ichen] (Hans von
Schwein), którego nazywa zięciem Elżbiety (ihre Eidam); tamże, s. 134 (regest). Dokumenty te mają dla badań genealogicznych nad rodziną Parchwitzów dodatkową wartość, ponieważ przeczą także tezie głoszącej, że Elżbieta po raz
ostatni pojawiła się w źródłach 22 maja 1412 roku, umierając wkrótce potem (T. Jurek, Zapomniana Piastówna...,
s. 441). Datę jej śmierci kłaść można dopiero na okres po 4 marca 1415 roku. Zob. szerzej M. L. Wójcik, Kto był
mężem Katarzyny, domniemanej wnuczki ostatniego Piasta świdnickiego? Przyczynek do genealogii panów von Parchwitz,
„Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, 2 (2010), s. 13–23.
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Graffen haben wir nicht im Lande1.
Społeczno–prawne aspekty rozwoju arystokracji śląskiej
w okresie 1600–1740

R

ozwój arystokracji w Europie nowożytnej był wprawdzie procesem ogólnym, jednak poszczególne regiony starego kontynentu rozwijały w tym względzie sobie tylko właściwe
różnice. Przekładał się on na wzrost liczby tytułów nawet w krajach, w których oficjalnie nie
funkcjonowały (Polska)2, a elit rodzących się w ten sposób przybywało sukcesywnie do końca
XVIII w.3 Ich stałe modelowanie, a co widać i rozbijanie wewnętrzne, było warunkowane politycznie, stając się wypadkową napięć wewnętrznych państwa. To właśnie z początkiem przyjmowanego dość umownie jako cezura XVII w. zanotowano największą liczbę wystąpień arystokracji
przeciw rządzącym w każdej niemal części Europy: Fronda we Francji, rewolty w Szwecji i Hiszpanii, państwach włoskich, rokosze Zebrzydowskich i Lubomirskich w Rzeczypospolitej. Już
w XVIII w. zjawisko to nie występuje z takim nasileniem, aż do 1789 r. Ślązacy powstali przeciw
cesarzowi wraz ze stanami czeskimi w 1618 r., podobnie jak Katalończycy w 1640 r. w obronie
przywilejów prowincji czy rada szwedzkiej arystokracji w 1680 r. przeciw królowi i jego rosnącej
władzy. Duch ogarniającego stary kontynent Adelsverschwörung tworzył przesłanki dla wymiany
starego na nowe4. Niemal wszędzie cienką linią, po której stąpały strony konfliktu, była teraz
tak w Anglii, Holandii, Francji, jak i w Cesarstwie niemieckim — religia5. Jednak nobel rebelion
w gruncie rzeczy nie była wynikiem nastrojów religijnych, a swego rodzaju frustracji elit, którym
G. Wentzky von Petersheyde, Kurzer Traktat und Bericht von dem schlesischen Ritterrecht und Ehrengericht..., 1615,
s. 101.
2
Podobnie jak szlachta całej Europy szlachta polska mogła uzyskać tytuł od cesarza, niehonorowany wprawdzie
w Rzeczypospolitej prawem pospolitym, jednak budujący pozycję i poczucie wyższego prestiżu samego zainteresowanego: Radziwiłłowie (1515/1518 i 1547 Cesarstwa Rzymskiego, w 1569 uznane w Polsce), Ossolińscy (1633
Państwa Kościelnego — nieuznany przez sejm polski, 1634 Cesarstwa Rzymskiego, 1736 para i duka Francji), Denhoffowie (1637 Cesarstwa Rzymskiego), Koniecpolscy (1637 Cesarstwa Rzymskiego), Lubomirscy (1647 Cesarstwa Rzymskiego), Jabłonowscy (w latach 1698 i 1733/1734 Cesarstwa Rzymskiego), Sapiehowie (1700 Cesarstwa
Rzymskiego): T. Tenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, t. 1, Warszawa 1997, passim; Sz. Konarski,
Armorial de la noblesse titrèe polonaise, Paris 1958, passim.
3
R. G. Asch, Nobilities in Transition 1550–1700. Courteirs and Rebels in Britain and Europe, New York 2003, s. 49.
4
E. Hinrichs, Fürsten und Mächte. Zum Problem des europäischen Absolutismus, Göttingen 2000, s. 105–122.
5
R. G. Asch, Nobilities in Transition 1550–1700..., s. 103–118.
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nie udało się uzyskać dostępu do cesarza, a którym — jak na Śląsku od z górą stulecia — krok po
kroku odbierano przywileje polityczne, praktycznie nie posługując się argumentami.
Z drugiej strony dynamizującą rolę w tworzeniu nowego porządku odegrał właśnie sam cesarz,
uznawany za Quelle aller Gnaden. Taka polityka nie wzbudzała sprzeciwu na Śląsku. Inaczej niż
w pozostałych częściach państwa nie było tu bowiem starej, średniowiecznej hierarchii stanowo–tytularnej, a najstarsze, nieliczne nadania dla aktualnie żyjących rodzin pochodziły z końca
XV w. Nie było tu klarownego podziału wzorowanego choćby na czeskim wyższym Herrenstandzie i niższym Ritterstandzie. Nie powstał więc konflikt na linii nowe–stare, który przykładowo
wymusiłby na rodzinach hrabiowskich intensywne dążenie do uzyskania podniesień książęcych,
swego rodzaju ucieczki przed znalezieniem się w jednej grupie z parweniuszami6. Śląsk był pod
tym względem czystą kartą, którą można było zapisać na nowo. Przecież, jak pokazała przyszłość,
wzrost liczby szlachty tytularnej nie oznaczał wzrostu jej siły stanowej. W istocie budując pięć
odrębnych grup–„stanów” (każda określana była pojęciem „Stand”, choć nie była w istocie odrębnym stanem), cesarz starał się uczynić ich fundamenty chwiejnymi, a ją całą podatną na środki
manipulacji. Stosował przy tym zabiegi zarówno wysublimowane, np. umiejętne odsuwanie od
dworu, jak i drastyczne: degradacja społeczna, pozbawianie tytułów i egzekucje. Taki różnorodny
sposób oddziaływania na jednostki i zbiorowości doskonale ujął w swej pracy R. Villarie, pisząc,
iż „siła państwa epoki baroku umacnia się na bazie sojuszu między władzą centralną, wspólnotą,
instytucjami korporacyjnymi, władzami instytucji lokalnych itd.; poskramia ona władze partykularne wówczas, gdy przeciwstawiają się lub utrudniają «służbę królewską», lecz przede wszystkim
próbuje się nimi posłużyć. Wpisać w obraz ogólny, skoordynować z działaniem monarchii, zatem
z pewnych względów umacnia je”7. Przemiany, jakie objęły w XVII w. szlachtę śląską, wpisują się
w pewnym stopniu w ogólny proces znany w literaturze jako „kryzys tożsamości” szlachty europejskiej zapoczątkowany „gdzieś” w baroku8.
Możliwe nawet, że Ferdynand II bardziej niż przyszłego problemu defenestratów praskich obawiał się właśnie opozycji w samym centrum krajów dziedzicznych, obu Austriach. O ile jednak
zmiany Rudolfa II były satysfakcjonujące dla wszystkich stron, to kolejne, dotyczące Czechów,
z 1627 r. stanowiły część bezkompromisowego działania cesarza i wymagały odpowiedniego przygotowania. Poprzednie ustalenia „Porządku ziemskiego” zostały bowiem zmienione pod wpływem wydarzeń z pierwszych lat wojny trzydziestoletniej. Przesłanką do tego było nie tylko —
co mogłoby się wydawać jednoznaczne — antycesarskie wystąpienie Ritterstandu i Herrenstandu czeskiego w latach 1618–1620, ale — i o tym należy pamiętać — groźba opozycji w ogóle. W Czechach i na Śląsku wraz z wydaniem w 1627 r. Verneuerte Landesordung stany miały
zapomnieć o prerogatywach państwa stanowego. Artykuł VIII stanowił, iż cesarz pozostawiał
sobie i swoim spadkobiercom prawo stanowienia prawa i ustaw (czeska kancelaria nadworna już
w 1624 r. została przeniesiona do Wiednia) z pomocą zależnych wyłącznie od siebie urzędników9.
Szerzej na temat zjawiska takiego konfliktu: J. Arndt, Zwischen kollegialer Solidarität und persönlichem Aufstiegsstreben. Die Reichsgrafen im 17. und 18. Jahrhundert, [w:] Der europäische Adel im Ancien Regime. Von der Krise der
ständischen Monarchien bis zur Revolution (ca. 1600–1789), red. R. G. Asch, Köln 2001, s. 122.
7
Człowiek baroku, red. R. Villarie, Warszawa 2001, wstęp, s. 11.
8
P. Serna, Szlachcic, [w:] Człowiek oświecenia, red. M. Vovelle, Warszawa 2001, s. 63.
9
Der Röm. Kays. Auch zu Hungarn und Böheim, u. Königl. Majestät Ferdinandi des Andern, u. Verneuerte LandesOrdnung Deroselben Erb-Königreich Böheim, [w:] Historische Aktenstücke über das Ständewesen in Österreich, wyd.
W. Jurany, t. 2, Leipzig 1847, s. 16; „Wir behalten uns und unsern Erben und Nachkommen den Königen ausdrücklich bevor in diesem Erbkönigreich Gesetze und Rechte zu machen und alles dasjenige, was des jus legis ferendae,
so als dem König allein zusteht, mit sich bringt”, cyt. za: W. Conze, Ostmitteleuropa von der Spätantike bis zum
18. Jahrhundert, München 1993, s. 208.
6
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Szły za tym zmiany w układzie społecznym szlachty. Punkty A XXVIII, XXIX i XXX mówiły o podziale wewnętrznym Herrenstandu, ale zwracano uwagę, iż odtąd grupa książąt w żadnym państwie habsburskim nie miała być traktowana jako osobny stan. Możliwe było uzyskanie
tytułu hrabiego Rzeszy bez posiadania tytułu hrabiego czeskiego, zresztą niemal równocześnie
zaprzestano nadawania tych drugich. Ponadto każdy szlachcic, który uzyskał tytuł, miał teraz
przedstawić ten fakt na sejmiku księstwa śląskiego, którego miał uzyskać inkolat. Następnie, po
pozytywnym rozpatrzeniu sprawy przez to gremium, miał zabiegać o wystawienie przez cesarza
dyplomu. Oczywiście wszystko nie mogło się obejść bez wykazania rodowodu rycerskiego (Ritterliche Herkunft) do czwartego stopnia: bis in das vierte Glied lub vier Ahnen und Schild, w odróżnieniu od zwykłej szlachty, która starając się o dostęp do Ritterstandu, zobowiązana była jedynie
do wykazania trzeciego pokolenia w szlachectwie (dritte Glied). Przy tym jednak stan baronów
— Freiherrenstand, panský stav czy stav svobodných pánů — podzielony został jak około 40 lat
wcześniej w Austrii na „stary” (starožitný) i „nowy”10.
Powstający w oparciu o wzorce czeskie i niewykształcony w pełni w XVI w. Herrenstand śląski
również rozpłynął się w XVII w. w nowych wzorcach austriackich, które spowodowały proces
tzw. „debohemizacji” całości struktur polityczno–społecznych Królestwa Czech (orientacyjnie)
po 1600 r. Po 1627 r. przyjęty został ostatecznie model obowiązujący w całym Cesarstwie, z pięcioma kategoriami szlachectwa: Fürstenstand, Grafenstand, Freiherrenstand, Ritterstand, Adelstand,
które paradoksalnie nie były samodzielnymi stanami. Do grona arystokracji zaliczymy przedstawicieli Herrenstandu, a więc szlachtę tytularną: książąt (Herzog, Fürst), hrabiów Rzeszy (Reichsgrafen), hrabiów (bömische Grafen), baronów Rzeszy (Reichsfreiherren) i baronów (böhmische Freiherren), z rozróżnieniem na starszy i młodszy stan hrabiów oraz starszy i młodszy stan baronów11.
Co ciekawe, mimo wprowadzania oficjalnego podziału na stary–nowy stan baronów, jeszcze
przed datą wydania „Nowego porządku ziemskiego”, zapewne idąc za wzorem innych krajów
tzw. inkorporowanych, zaczęto nadawać określenie „Alter”. Takim nieczęstym przypadkiem pozostaje rodzina baronów von Nostitz i podniesienie jej do stanu baronów „starszych” w 1621 r.,
jednak nie jesteśmy dziś w stanie stwierdzić, czy nie potraktowano ich w ten sposób bardziej
z uwagi na posiadanie czeskiego Falkenau12. Verneuerte Landesordnung z 1627 r. nie zaprzeczała
wprawdzie istnieniu Herrenstandu, jednak rozbijała go wewnętrznie13. W konsekwencji tego, jak
i tradycji dworskiej w odniesieniu do tzw. Abrufung der Stände, hrabiów i baronów przed obliczem cesarza nadal szeregowano za elektorami, książętami i prałatami, a przed rycerstwem14.
W związku ze wzrostem liczby nadań nawet nieliczne rodziny baronowskie już w pierwszych
latach XVII w. zaczynały tracić swój walor wyjątkowości. Nie działo się tak wcale dlatego, by nagle miała nastąpić niespodziewana migracja tytularnych na Śląsk lub ze Śląska. Związane to było
raczej ze sposobem, w jaki nowi baronowie uzyskiwali tu podniesienia i majątki. Siła poruczenia
J. C. Lünig, Das Teutsche Reichs–Archiv, t. 6, Leipzig 1711, s. 210; J. Brňovják, Erb a přídomek — atributy českých
nobilitaci císaře Karla VI, „Genealogické a heraldické informace”, 2005, s. 8–9.
11
Dokładny podział szlachty śląskiej obrazuje: J. Brňovják, Otázka konfese Slezanů v nobilitačních řízeních České
dvorské kanceláře za vlády císaře Karla VI. a tzv. slezský inkolát, [w:] Čeští nekatolíci v 18. století. Mezi pronásledováním
a náboženskou tolerancí, red. Zdeněk R. Nešpor, Ostrava 2007, s. 333 i 339; Częściowo też: O. Ladanyi, Terminologie
der deutschen und englischen weltlichen Adelstitel in der Neuzeit, Wien 1990, s. 19.
12
Národní Archiv v Praze [dalej: NAP], Česka Dvorska Kanzelař [dalej: ČDK], 752, sygn. IV D 1, karton 468,
Alter Herrnstand, 12. May 1623, Freyherr von Nosticz, Otto und Christoph (ten ostatni pełnił funkcję komendanta
karniowskiego).
13
Der Röm. Kays. Auch zu Hungarn und Böheim..., s. 27–30.
14
C. F. F. Strantz, Geschichte des deutschen Adels urkundlich nachgewiesen von seinem Ursprunge bis auf die neueste
Zeit, t. 3, Breslau 1854, s. 25.
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cesarskiego była na tyle duża, że do rywalizacji o pozycję społeczną przystąpiły nawet największe
rody. Wszystko to skłania do prowadzenia analiz w oparciu o kryterium częstotliwości występowania rodzin w źródłach — na potrzeby niniejszego studium naturalnie, posiadających największe posiadłości, których reprezentanci najczęściej widoczni są na urzędach administracyjnych
i pełnią funkcje wojskowe. Pewna część rodzin z tytułem występowała jako posiadacze ziemscy
jedynie czasowo i nawet nie jest uchwytna w matrykułach ziemskich. W sensie pochodzenia
geograficznego istotne pozostaje też odniesienie się do okresu bezpośrednio otwierającego wiek
XVII. I znów, na potrzeby niniejszego studium, obecność danej rodziny na szesnastowiecznym
Śląsku wydaje się być w pewnym sensie wystarczająca, aby uznać ją za miejscową, której w odróżnieniu od szlachty „nowej” nieobce były tamtejsze problemy i śląski „świat”15.
Pierwszym okresem nadawania tytułów szlachcie na Śląsku był z pewnością wiek XVI.
O czym już częściowo wspominaliśmy, cesarze od 1526 r. rozdawali — wówczas jeszcze nieliczne — tytuły baronów w zamian za bezpośrednie, wieloletnie działania związane z ich polityką.
Przestrzeń społeczno–własnościowa pomiędzy szlachtą z tytułem a nietytularną była tak duża,
że nie mamy do czynienia z roszczeniowym podejściem szlachty wobec cesarza. Gdyby tak było,
już samo przejęcie władzy w tym roku mogło stać się podstawą do zwiększenia liczby baronatów.
A tymczasem przykłady nadań bezpośrednio po tej dacie są wyjątkowo nieliczne. Wówczas to
tytuły otrzymali Kurzbachowie w 1493 (tytuł baronów Rzeszy), Wilczekowie w 1500, w 1530
(1543) Maltzanowie16, Kittlitzowie w 1533 r.17, Rechenbergowie w 1534 r.18, Oppersdorfowie

Jako kryterium opisu rodzin „obcych” przyjmując zapis czcionki łacińskiej, w samym tekście Johanna Sinapiusa
odnajdziemy 126 rodzin (osobno podał te z tytułem hrabiego i te z tytułem barona: 6 z nich) z prawdopodobnym
pozaśląskim pochodzeniem. Z uwagi na fakt rozwoju tej grupy dopiero w XVII w. możemy założyć, iż zdecydowana
ich większość była obecna na Śląsku jeśli nie w czasach współczesnych autorowi, to przynajmniej w XVII w. Informacje
pochodzące od J. Sinapiusa mogą być jednak tylko częściowo źródłem do analizy tematu. Dziwi bowiem niezrozumiałe
zaliczenie do rodzin „obcych” Cellarych, Bibranów, Canonów i piemonckich Fernemontów obecnych tu w połowie
XVII w., a uznanie za „miejscowe” pochodzącej z księstwa Lichtenstein rodziny Dünnewaldów, z hrabstwa Grazu
Herbersteinów, heskich Hatzfeldów. Ponieważ w samym tekście autor niejednokrotnie podkreśla pozaśląskie pochodzenie większości rodzin, wydaje się, że różnice w zapisie wynikają z przyjętej metody odróżniania pisowni nazwisk
obcojęzycznych od niemieckojęzycznych. Autor kierował się prawdopodobnie stosowaniem czcionki neogotyckiej dla
nazwisk niemieckobrzmiących. Wedle tego zapisu „obcy” hrabiowie to (choć daleki jestem od wyrażania sądu ostatecznego w tej materii): Barbo, Bathori, Bethlen, Bnin, Braida, Cellary, Cobb, d’Hautoy le Bronne, Dohna (!), Filco,
Gallas, Giannini, Hornes, Jarotschin, Jaworowitz, Jaxa, Karwath, Khinsky, Kokorzowecz, Kolowrath, Kotulinsky (!),
Moncada, Palfy, Podstatsky, Pompei, Praschma (!), Rozdrazow, Sbiluto, Schidlowitz, Schmesskal, Sedlitzky, Sobeck,
Strattmann, Sunegh, Sweerts, Tenczin, Thurzo; „obcy” baronowie: Ampringen, Balassa, Duba, Bibran (!), Blanckowsky, Blodowsky, Bodmar, du Bois, Boreck, Brunetti, Budowa, de Campo, Canon, Chamare, Czigan, Dambrowka,
de Wahl, Dobrzensky, Deach (Trach), Drachotusch, Fernemont, Forno, Garnier, Gottschallkowsky, Koily, Jarotschin,
Karwath, Kochtitzky, Koschinsky, Krawarz und Tworkau, Kruschina, Larisch, Leipe (Lippa), Lichnowsky, Lody, Longueval, Lhotsky, Lundy, Lyncker, Macquier, Marcklowsky, Mattuska, Mitrowsky, Morawitzky, Monteverques, Nobis,
Nowagk, Paczensky, Pawlowsky, Pecker, Perszten, Pettalurz, Peterswaldsky, Petrach, Plaweczky, Plencken, Poppen, Posadowsky, Rhediger, Ruppa, Ruvere, Rziczan, Saingenois, Sandrezky, Scalvinioni, Schidlowitz, Sedlitzky, Sedmorad,
Servi, Silver, Skrbensky, Sobeck, Strafoldo, Struzky, Stwolin, Sweerts, Sylver, Talmberg, Tasso, Tharoulle, Trach, Tworowsky, de Wahl, Wengiersky, Wilczek, Zierowsky, Zuanna, Zwola, Zygan: J. Sinapius, Schlesische Curiositäten erste
vorstellung, darinnen die ansehnlichen Geschlechter des schlesichen Adels, t. 2, Leipzig 1726, s. 13–15.
16
C. F. F. Strantz, Geschichte des deutschen Adels..., s. 19.
17
J. Kuczer, Szlachta w życiu społeczno–gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej (1526–1740), Zielona Góra 2007, s. 76.
18
H. Rechenberg, Beiträge zu einer Geschichte der Familie Rechenberg unter Mitbenutzung einige die keltische Sprache
behandelnden Schriften, sowie vieler aus früheren Jahrhunderten, im Kön. Sächs. Haupstaats–Archivaufbewahrter Akten,
Dresden 1903, s. 65–67.
15
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w 155419, Prosskauowie w 1560 r.20, Braunowie w 1573 r. czy Schaffgotschowie w 1595 r.21 Ciekawe, że w spisie szlachty, która wzięła udział w kampanii tureckiej w 1566 r., zaprezentowanym
przez Rościsława Żerelika znajdujemy niemal wyłącznie rycerzy22. Wydaje się bowiem, że do końca stulecia nie zrodziła się presja społeczna awansu, jaką znamy z wieku następnego. Jest on cały
czas ewentualnym dobrodziejstwem i szczególnie silnym wyróżnieniem zastrzeżonym jedynie dla
nielicznych, jeszcze niemal „renesansowych możnowładców” .
Ale wiek XVI był też świadkiem pojawienia się tytulatury o stopień wyższej od „baronowskiej”, mianowicie tytułów baronów Rzeszy. Należały one do rzadkości w ogóle do końca epoki
habsburskiej na Śląsku, a nawet dziś stanowią swego rodzaju unikaty genealogiczne. Jedną z niewielu rodzin, jakie po nie sięgnęły na Śląsku, była rodzina von Maltzan — Joachim II uzyskał
ten status dokładnie 2 sierpnia 1530 r.23 Kolejna była rodzina von Oppernsdorff z górnośląskiego
Głogówka. Od 21 kwietnia 1554 r. jej przedstawiciele nosili tytuł Reichsfreiherrów von Aich und
Friedstein. Został on nadany Johanowi, Georgowi i Wilhelmowi przez monarchę za pośrednictwem kancelarii wiedeńskiej24. Tytuł taki nosili też Promnitzowie od 1559 r.25, właściciele majątku Żar–Trzebiel i dóbr pszczyńskich na Górnym Śląsku26, dalej Räderowie od 1565 r.27 Był
on nadawany także później, i tak w XVII w. uzyskali go późniejsi właściciele wolnego państwa
stanowego Bytom — Henkel von Donnersmarckowie (1636 r.)28. Podobnie w księstwie świdnicko–jaworskim jeszcze w 1738 r. zanotowano pośmiertnie jego ekscelencję Johanna Stephena von
Becker, barona Rzeszy na Milinie29.
W omawianym okresie (1600–1740), prócz umownej cezury wstępnej, po której nastąpiły
pierwsze nadania szlachcie całkowicie na Śląsku nieznanej, zwracają na siebie uwagę dwie inne
cezury, niepodkreślane w historii Śląska, tak — zdawałoby się — oczywiste i niedostatecznie
uzasadnione w dotychczasowej literaturze przedmiotu w aspekcie stricte społecznym. Ich przekroczenie stawało się momentem zwrotnym w rozwoju arystokracji śląskiej.
Pierwszym okresem pozostanie więc czas nadań do wojny trzydziestoletniej, w praktyce
do roku 1620. Do tego momentu w zasadzie mamy do czynienia ze zwiększoną liczbą nadań
dla szlachty miejscowej, jednak zdarzają się pierwsze przypadki instalowania na Śląsku „Austriaków–katolików”. Oba procesy są dość dobrze uchwytne, choć nie jest to okres epokowych zmian. Wśród szlachty miejscowej wyróżniają się przede wszystkim kolejne tytuły dla
Rechenbergów czy Oppernsdorffów, choć przecież ci ostatni zostali w istocie zastąpieni przez
S. Karwowski, Verhältnis der Reichsgrafen von Oppersdorff auf Oberglogau zu den Königen von Polen, „Jahres–Bericht des Königlichen katholischen Gymnasiums zu Leobschütz”, 195, 1893, s. I.
20
A. Sedláček, Českomoravska heraldika, t. 2, Praha 1925, s. 581.
21
C. F. F. Strantz, Geschichte des deutschen Adels..., s. 19–20.
22
Wykaz szlachty chrześcijańskiej z kampanii tureckiej 1566 r., wyd. R. Żerelik, Poznań–Wrocław 2002.
23
E. H. Kmeschke, Neues allgemeines Deutsches Adels–Lexikon, b.m.w. 1865, s. 101.
24
Mówi o tym ulepszenie herbu z tego samego roku: Österreichisches Staatsarchiv [dalej: ÖS], Allgemeines Verwaltungsarchiv [dalej: AVA], Adelsarchiv, Oppernsdorf 5.X.1554.
25
T. Jaworski, Wkład Promnitzów w rozwój gospodarczy Śląska i Łużyc, [w:] Šlechic podnikatelem, podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání c českých zemích v 18.–19. století, red. J. Brňovjak, A. Zářický, Ostrava 2008, s. 24.
26
T. Jaworski, Żary w dziejach pogranicza śląsko–łużyckiego, Żary 1993, s. 87–95.
27
W. Strzyżewski, Herby i tytuły, pieczęć szlachecka w księstwie głogowskim (XVI–XVIII wiek), Warszawa 2009, s. 159.
28
ÖS, AVA, Adelsarchiv, Henkel von Donnersmarck, 26.II.1607 (Lazarus wraz z synami Lazarusem Młodszym
i Georgiem), 18.XII.1636, 29.VII.1651 (Lazarus Młodszy).
29
Archiwum Państwowe we Wrocławiu [dalej: APW], księstwo świdnicko–jaworskie, sygn. 231: Personal Land–
Register derer Herder Landstände und Landsaßen in hiesiegen beyden Fürstenthümbern Schweidnitz und Jauer nach
Ordnung derer Weichbilder, wie solches von denen Herren Landes Eltesten Anno 1738 revidiret worden, s. 3.
19
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linię wywodzącą się z Moraw30. Dalej pojawiają się jednak nowi książęta — Lichtensteinowie
czy baronowie — Sprintzensteinowie31. Są to ludzie ściśle związani z dworem i arystokracją
czeską, katolicy wprowadzani do prowincji, co istotne, kosztem rodzin obecnych na Śląsku32.
Po stłumieniu powstania czeskiego, które ostatecznie poparli również Ślązacy, rozpoczął się
drugi okres. Dużą liczbę nadań uczynił na terenie Cesarstwa Ferdynand II, który zwykł podnosić do godności służących w armii cesarskiej generałów oraz faworytów33. W czasie jego
panowania szlachta miejscowa sporadycznie otrzymywała nawet pierwsze tytuły hrabiowskie.
W większej liczbie uzyskiwano je na Śląsku dopiero za panowania Ferdynanda III (1637–
1657), jednak nadal dominowały podniesienia baronowskie, znacznie liczniejsze niż w XVI w.
Nawet tak sławetne rodziny śląskie, jak Nostitzowie, Schaffgotschowie, Schöneichowie, Proßkauowie, Redernowie, Gaschinowie, Keßlitzowie i inne, status hrabiowski zdobyły dopiero
u progu XVIII w.34
Mimo akordu drezdeńskiego z 1621 r., który w założeniu miał chronić szlachtę, w konsekwencji kontynuowanych działań wojennych, braku oczekiwanej przez cesarza jednoznacznej
deklaracji przywiązania, nasiliły się konfiskaty. Na Śląsku najdotkliwsze z nich spotkały rodziny
Praschmów, Schönaichów, Schaffgotschów i nieśląskich, lecz skruszonych i obłaskawionych następnie tu majątkiem, Colonnów. Cesarz chcąc wyeliminować poddanego dopuszczającego się felonii, miał do dyspozycji ogólne prawodawstwo senioralne, sankcjonowane ustawami Rzeszy oraz
prawami samych ordynacji śląskich. Według nich krnąbrnego szlachcica można było skazać na
śmierć, pozbawić wolności, wygnać (banicja), zawiesić w prawach wykonywania urzędów, ukarać
grzywną czy zasądzić konfiskatę majątku i „przepadek rzeczy”. Podstawą do takich decyzji było
wystąpienie przeciwko państwu, panującemu i porządkowi publicznemu. Oczywiście te ostatnie
zachowania traktowano jako zdradę stanu (criminum laesae maiestatis), służbę przeciw Jego Królewskiej Mości i samemu Księstwu czy wspieranie rebeliantów lub bunt35. Były to przestępstwa
niewątpliwie najcięższe, a samo postawienie zarzutów zapowiadało los pozwanego36. Nie możemy
również zapominać, iż w XVII i XVIII w. już sam fakt uwięzienia arystokraty stawał się oznaką
oczywistej deklasacji społecznej37.
H. Schnurpfeil, Geschichte und Beschreibung der Stadt Ober–Glogau in Oberschlesien, Ober–Glogau 1860,
s. 120 nn.
31
Drugą żoną barona Johanna von Sprintzenstein była hrabianka Eleonora von Harrach, blisko spokrewniona z arcybiskupem praskim Arnoldem Wentzelem von Harrach: E. Kolbe, Geschichte der Stadt Neustädtel, unter Benutzung
amtlicher und privater Quellen bearbeitet, Neustädtel [po 1924], s. 51.
32
Zarówno Lichtensteinowie (Karniów), jak i Sprintzensteinowie (Otyń, weichb. zielonogórski) pojawili się na Śląsku w tym samym (1614) roku: G. Biermann, Geschichte der Herzogthümer Troppau und Jägerndorf, Teschen 1874,
s. 513; T. Andrzejewski, Rechenbergowie w życiu społeczno–gospodarczym księstwa głogowskiego w XV–XVII w., Zielona
Góra 2007, s. 223.
33
H. Hübner, Die Verfassung und Verwaltung des Gesamtstaats Schlesien in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens” [dalej: ZVfGAS], 59, 1925, s. 78–79; S. Moser, Strukturwandel des ständischen Besitzes im Viertel unter dem Wienerwald. Untersuchungen zum Herren– und Ritterstand
aufgrund der Gültbücher 1571–1701, Wien 1982, s. 70–78.
34
NAP, ČDK, 752, sygn. IV D 1, karton 432 (Gaschin), 448 (Keßlitz), 468 (Nostitz), 476 (Proßkau), 479
(Redern), 495 (Schönaich); O Schaffgotschach por.: U. Schmilewski, Schaffgotsch, [w:] Neue deutsche Biographie
[dalej: NDB], t. 22, Berlin 2005, s. 536–538.
35
P. Wiązek, Klasyfikacja przestępstw w ordynacji ziemskiej księstwa opolsko–raciborskiego z roku 1562, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2070, Prawo CCLXI, Wrocław 1998, s. 84.
36
Idem, System kar w ordynacji ziemskiej księstwa opolsko–raciborskiego z roku1562, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1953, Prawo CCLVI, Wrocław 1997, s. 48–55.
37
P. Serna, Szlachcic..., s. 60–61.
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W okresie wojny trzydziestoletniej cesarz miał aż nadto dowodów felonii ze strony szlachty
śląskiej, by móc je wykorzystać. Na podstawie analizy zgromadzonego materiału, słuszne wydaje się stwierdzenie, iż przebaczenie cesarskie wyznaczyło drogę ewolucji arystokracji śląskiej po
1620 r. Rozpoznajemy je jako jeden z ważniejszych elementów inicjujących tworzenie śląskich
elit doby baroku. Obraz staje się tym bardziej wyraźny, gdy zwrócimy uwagę na podejście cesarza do Czechów i Ślązaków. O ile w pierwszej dzielnicy w okresie po klęsce białogórskiej doszło
do wymiany Herrenstandu, a masowe egzekucje i konfiskaty były na porządku dziennym, to
na Śląsku rządy dworu wiedeńskiego oparte zostały zarówno na tzw. „nowej szlachcie”, często
Briefadel — pospiesznie kreowanej „szlachcie z przywileju cesarskiego”, Beamtenadel — szlachcie
urzędniczej, jak i licznej grupie rehabilitowanych, którzy po okresie „błądzenia” wykazali wolę
wsparcia majestatu i do których to wyciągnięto rękę w akcie łaski. A przecież szlachta całych
księstw — z pewnymi wyjątkami38 — zwróciła się ku nowemu władcy.
Na Śląsku po 1620 r. przykuwa uwagę określony schemat okazywania łaski cesarskiej — i w tym
sensie nie był on wcale łagodniejszy od modelu czeskiego. Pozbawione majątków i zdeklasowane
rodziny odzyskiwały swoje przywileje zazwyczaj dopiero w drugim pokoleniu, lub udawało się
to kolejnemu spadkobiercy rodu. Stawiano im jednak nowe warunki, a ich rola i ustalony przez
władzę stosunek do monarchii zmieniały się. Do łask przywracano zazwyczaj cały ród okryty hańbą przez jednostkę, czasem wymuszając zmianę konfesji. Samych buntowników, którzy dopuścili
się felonii, usuwano ze Śląska i strącano w polityczny i społeczny niebyt.
Najgłośniejszym przypadkiem przebaczenia — może z uwagi na los samego nestora i twórcy
potęgi rodu, barona Hansa Ulricha von Schaffgotsch (1595–1635) — było ponowne przyjęcie
w poczet szlachty jego śląskiej rodziny. Schaffgotsch, wywodzący się ze Śląska, z którego dumę wyrażali nawet poeci pokroju Martina Opitza39, bohater bitwy ścinawskiej (11 października 1633),
stracił zaufanie cesarza z chwilą rzucenia podejrzeń na Albrechta Wallensteina. Niepokój wzbudziły przede wszystkim bliskie związki z Generalissimussem i plany obu mające na celu rewizję ustroju
Śląska. Podczas aresztowania przy oskarżonym znaleziono podobno nawet Memoriał dotyczący
statusu Śląska, co okazało się wystarczające, by oskarżyć arystokratę o zdradę stanu i skazać go na
karę śmierci przez ścięcie40. Żmigród, osobiste władztwo Schaffgotscha, przekazany został następSzlachta księstwa głogowskiego odmówiła złożenia hołdu Fryderykowi V w 1620 r. we Wrocławiu: G. Hoffmann, Geschichte von Schlesien aus der älteren Zeit bis auf unsere Tage, t. 3, Schweidnitz 1828, s. 200; Stany księstwa
głogowskiego wyraziły też wątpliwości co do pośpiesznej ich zdaniem polityki stanów śląskich względem koronacji
Fryderyka V: Acta Publica, Verhandlungen und Correspondenze der Schlesischen Fürsten und Stände, red. J. Krebs, t. 2,
Breslau 1869, s. 331–333; Na Śląsku około 1618 r. dość powszechne było przekonanie, iż czeski ruch defenestracki
za „unverantwortlich, an dem sie [stany śląskie] kein Gefallen tragen”, cyt. za: H. Palm, Das Verhalten der schlesischen
Fürsten und Stände im ersten Jahren der böhmischen Unruhen, ZVfGAS, 5, 1863, s. 252; O egzekucjach i konfiskatach czeskich po 1620 r. por.: P. Mat’a, Svět české aristokracie (1500–1700), Praha 2004, s. 67–68, 125 nn., 148 nn.,
411–412, 461 nn., 735–736.
39
M. Opitz, Schäferei von der Nymphen Hercynie, Breslau 1630: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek <http://
diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/50–13–poet–9> 09.09.2010.
40
Niemiecka historiografia odrzuca w zasadzie pogląd, iż ratyzbońska egzekucja Schaffgotscha mogła być morderstwem sądowym, mającym na celu katolicyzację kolejnego terytorium śląskiego. W zasadzie jednak takie właśnie
były konsekwencje i schemat działania cesarza względem dóbr wolnego państwa stanowego Żmigród: J. Krebs, Hans
Ulrich von Schaffgotsch, Breslau 1890, s. 168; Die Verhandlungen Schwedens und seiner Verbündeten mit Wallenstein
und dem Kaiser von 1631 bis 1634, red. G. Irmler, t. 3, Leipzig 1891, s. 425–427; Albrechts von Wallenstein, des
Herzogs von Friedland und Mecklenburg: ungedruckte, eigenhändige vertrauliche Briefe und amtliche Schreiben aus den
jahren 1627 bis 1634 an Arnheim, Anhang, s. 1–37.
38
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nie marszałkowi polnemu hrabiemu Melchiorowi von Hatzfeld w 1641 r.41 Okazało się jednak,
że egzekucja Hansa nie miała rzutować na wszystkich członków rodu, a rodzina pozostała w prawach do dolnośląskiego majątku Książ. Warunkiem była jednak konwersja rodziny i edukacja najmłodszych w duchu katolickim42.
Interesującym przykładem pozostają górnośląscy Praschmowie. Prace komisji konfiskacyjnej
z października 1629 r. w księstwach opawskim i karniowskim zaowocowały postawieniem Carlowi von Praschmie słusznego zarzutu audiencji w Brnie u Fryderyka V (styczeń/luty 1620 r.).
Zgodnie z instrukcją sejmiku opawskiego z 13 stycznia miał on wraz baronami Johannem
Wenzelem Sedlnitzkym von Choltitz i Heinrichem von Wrbna zapraszać palatyna na odbiór hołdu księstwa. W zamian oczekiwano potwierdzenia przywilejów jego stanów. Dodatkowo oskarżono deputację o wręczenie nowemu władcy daru w wysokości 5000 talarów43. Przesłuchano
93 osoby, w tym Hansa, Wilhelma, Carla i Hansa Bernharda von Praschmów. Hansa osadzono
w więzieniu, oskarżono o pozostawanie przy wrogu aż do momentu zdobycia Śląska przez wojska
austriackie i ukarano grzywną w wysokości 2500 talarów. Wilhelma oskarżono o paktowanie
z duńskim komisarzem wojskowym Joachimem von Miztlafem i stworzenie oddziałów zbrojnych
strzegących okolicy w duńskim interesie i za duńskie pieniądze. Do skarbu miał wpłacić 1500
talarów. W czasie działalności komisji Carl już nie żył; Hans Bernhard został natomiast uznany za
wiernego poddanego cesarza44. Ostatecznie skonfiskowano rodzinie większość dóbr. Odnośna komisja powstała na mocy aktów królewskiej kamery we Wrocławiu z 26 kwietnia i 7 lipca 1635 r.
Na jej czele stanęli ambitni komisarze–urzędnicy Leonard Borschki i Balthazar Heinrich von
Oberg. Dobra Praschmów przejęli m.in. jezuici w Znaim, baron Hans Moritz von Redern,
a 1/3 z nich pozyskał dla siebie Karl Eusebius von Lichtenstein, syn Karla, co znacznie osłabiło tę
morawsko–czeską linię panów, ale nie pozbawiło źródeł pozycji właściwych dla średniozamożnej
szlachty tytularnej. Nie przymuszono ich również do zmiany wyznania. Co ważne, w ten sposób
na dłuższy czas zniszczono żywotność rodziny — nie ją samą45. Swą pozycję rodzina odbudowała
w pełni dopiero z początkiem XVIII w. Wówczas to zezwolono jej na zakup kompleksu dóbr
Falkenberg46.
Znacznie dłużej prawa do majątku odzyskiwali Schönaichowie z podgłogowskiego Siedliska.
Jednak nie tylko pozostali przy kalwinizmie, ale też zachowali niemal wszystkie swoje dobra
Wcześniejszy tytuł i stopień wojskowy baron uzyskał w 1635 r., niedługo po odparciu wojsk Bernharda weimarskiego i bitwie regensburskiej: J. Krebs, Melchior von Hatzfeld und der kleine Krieg um Breslau (Januar–April
1634), ZVfGAS 35, 1901, s. 302.
42
Schaffgotsch miał prawdopodobnie wielu wrogów na dworze wiedeńskim, gdyż szczególnie miano utrudniać
mu spotkanie z cesarzem i zwyczajowe szukanie pardonu. Nad Schaffgotschem zebrał się sąd, w skład którego weszli: generał feldmarszałek Goetel, generał wachmistrz Wajgel, dowódcy królewscy, dwaj generałowie–audytorzy
i dowódca Wildberg, z którym notabene Schaffgotsch miał mieć wcześniej zatarg. Według słów adiutanta Schaffgotscha, niejakiego Wattenbacha, dla wszystkich było oczywiste, że decyzja została podjęta już wcześniej, w Wiedniu,
w Radzie Wojennej (Kriegsrat), a sąd zwołano jedynie pro forma: Wattenbach, Die letzten Lebenstage des Obersten
Hans Ulrich Schaffgotsch, ZVfGAS, 2, 1856, s. 159, 162–163; M. Witkowski, Kształtowanie się „nowej ogólnoaustriackiej arystokracji” na Śląsku. Przykład śląskiej linii Schaffgotschów w XVII wieku, [w:] Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI–XVIII wieku, red. M. Konopnicka, J. Kuczer, W. Strzyżewski, Zielona Góra 2010, s. 99nn.
43
G. Biermann, Geschichte der Herzogtümer..., Teschen 1874, s. 516.
44
A. Weltzel, Geschichte des eden, freiherrlichen und gräflichen Geschlechts von Praschma, Ratibor 1883, s. 42–48.
45
S. Gorge, Zur Geschichte der Troppau–Jägerndorfer Konfiskationen im dreißigjährigen Kriege, „Zeitschrift für die
Geschichte des Königlichen Gimnasium Niederschlesiens”, 1, 1945/46, s. 41.
46
G. Dessmann, Geschichte der Schlesischen Agrarverfassung, Strassburg 1904, s. 242.
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sprzed wojny. Z 22 wiosek wchodzących w skład ich majątku na stałe utracili tylko Miłaków,
Żuków, Drogomil, Bukowiec, Rejów i Rudno aż do 176347. Spadkobiercą rewolucyjnych sympatii Georga (zm. 1619) stał się jego bratanek Johann, zwany przez historiografię „Nieszczęśliwym”48. Schronienie udzielone Fryderykowi V i jego małżonce, uchodzącym ze Śląska po klęsce
białogórskiej, stało się podstawą wyroku pozbawiającego go dóbr, tytułów i przywilejów. Początkowo wszystkie majątki Schönaichów przejęli przybyli do Głogowa w 1629 r. jezuici, którzy
w 1641 r. otrzymali także wrocławskie nieruchomości, m.in. tzw. Schönaichisches Haus, gdzie
rozpoczęli organizowanie szkoły jezuickiej, a następnie kolegium — na mocy recesu wydanego
w Linzu 10 stycznia 1645 r.49 Johannowi dano wprawdzie możliwość szukania pardonu, jednak
pod warunkiem spłaty zasądzonej w 1624 r. kary, w wysokości 54 444 Reichstalarów. Była to
kwota niebotyczna, która w warunkach stałych działań wojennych, przemarszów wojsk i kwaterunków nie mogła zostać zgromadzona. Dobra rodowe w wyniku postanowień cesarskich
i komisji cesarskiej z 9 stycznia 1650 r. odzyskał dopiero Sebastian von Schönaich, dowodząc
kwestionowanych przez cesarza praw primogenituralnych do majoratu każdego z męskich potomków50.
Jedną z najsłynniejszych historii, mówiących wiele o całym procesie tak restytucji dóbr, jak
i migracji arystokracji w granicach prowincji śląskiej, były siedemnastowieczne dzieje przyszłych
hrabiów Rzeszy von Colonna, baronów von Fels, zamieszkujących księstwo opolsko–raciborskie.
Wprawdzie zostali oni wcieleni do stanów śląskich dopiero po wojnie, jednak ten dość szczególny
przypadek wart jest krótkiego omówienia. Historia rodu zaczęła się w istocie od zdrady Leonarda,
protestanta, jednego z przywódców ruchu defenestrackiego. Ten bliski współpracownik hrabiego Turna został mianowany feldmarszałkiem wojsk powstańczych w prowizorycznym rządzie
i dowodził nieudaną wyprawą na Wiedeń. Po porażce pod Sinnzendorf (12 kwietnia 1620) reskryptem cesarskim utracił dobra czeskie Engelsberg, Buchau, Schönau i Gießhübel, sprzedane
hrabiom von Czernin. Leonard przeżył dzięki schronieniu udzielonemu przez książąt legnickich
i króla szwedzkiego. I znów to dopiero jego synowi, Casparowi (1594–1666), zezwolono na
zakup dóbr Toczek (Tost) i Strzelce Opolskie (Gross–Strehlitz) na Górnym Śląsku. Caspar został
wprawdzie początkowo wydziedziczony przez cesarza, gdyż jak ojciec służył w wojsku szwedzkim
przed podpisaniem pokoju praskiego w 1635 r. pod komendą hrabiego Heinricha Matthiasa von
Thun, jednak w 1638 r. wystąpił o schedę po zmarłym kuzynie Siegfriedzie von Promnitz. Cesarz uznał jego prawa w datowanym na 29 października 1638 r. Pardonbriefie „mimo wszystkich
Österreichisches Staatsarchiv, Haus– , Hof– und Staatsarchiv, Provinzen, Schlesien, karton 4, fascykuł 8, s. 129–
131, 141–143, odpis dokumentu podpisanego przez burggrafa von Dohna znajduje się na s. 134; H. Hoffmann,
Die Jesuiten in Glogau, Breslau 1926, s. 12–15 i 41–43; J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau, Glogau 1912,
s. 304–305; W. Barth, Die Familie von Schönaich und die Reformation, Beuthen 1891, s. 75–77; F. Minsberg, Geschichte der Stadt und Festung Gross–Glogau, t. 2, Glogau 1853, s. 100; APW, księstwo głogowskie 1329–1886,
Rep. 24, sygn. 648, s. 2–3; R. Berndt, Beiträge zur Geschichte des Königlichen katholischen Gimnasiums zu Gross–
Glogau, Glogau [b.m. i r.w.], s. 1–3; H. Hoffmann, Fürst Carolath contra Glogauer Jesuiten. Ein Beitrag zur Friderizianischen Kabinettsjustiz, „Archiv für die Schlesische Kirchengeschichte”, 1, 1936, s. 169. W 1622 r. jezuici pojawili
się w Nysie, w 1628 w Żaganiu, w 1629 w Świdnicy i w 1638 we Wrocławiu: B. Duhra, Geschichte der Jesuiten in den
Ländern deutschen Zunge in der ersten und der zweiten Hälfte des XVII Jh., Freiburg 1913–1921, s. 154.
48
J. Kuczer, Baron Johann von Schönaich zwany Nieszczęśliwym (cz. 1), „Pro Libris. Lubuskie Pismo Literacko–Kulturalne”, 2008, 1, s. 104–109; Idem, Baron Johann von Schönaich zwany Nieszczęśliwym (cz. 2), „Pro Libris. Lubuskie Pismo Literacko–Kulturalne”, 2008, 2, s. 137–142.
49
M. Weber, Das Verhältnis Schlesiens zum alten Reich in der frühen Neuzeit, Köln–Weimar–Wien 1992, s. 251;
C. Grünhagen, Geschichte Schlesiens, t. 2, Breslau 1886, s. 331.
50
C. D. Klopsch, Geschichte des Geschlechts von Schönaich, t. 4, Glogau 1853, s. 209–210.
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popełnionych przeciw niemu i domowi habsburskiemu występków tak w słowie, jak i czynie”.
Pardon został poprzedzony przejściem na katolicyzm51.
Jeśli jednak czeskim Herrenstandem wstrząsnęły pobiałogórskie egzekucje, to te klasyczne dla
niego wyjątki nie mogły zniszczyć czegoś, co w istocie jeszcze nie istniało. Dość ostrożnie, obserwując prowincję śląską, możemy zaprzeczyć uogólnieniu Richarda Ascha, iż wojna trzydziestoletnia zmieniła obraz społeczny przez zrujnowanie szeregu rodzin. Jednak arystokratyczne rodziny
śląskie jeśli nawet ucierpiały, to podniosły się z załamania i pozornego upadku52.
„Nowym porządkiem ziemskim”, a dokładnie jego paragrafem Von Belehnung und Annehmung der Ausländere in das Königreich (A XIX i XX), cesarz zapewnił sobie prawną swobodę
nadań53, u progu dworu stały zaś całe rzesze zasłużonych, a czasem nieopłaconych dowódców
armii cesarskiej. Jako jeden z pierwszych pojawił się tu dowódca regimentu kirasjerów armii
cesarskiej pochodzenia prawdopodobnie irlandzkiego, hrabia Rzeszy Wilhelm von Gall54, dowódca w służbie polskiej i cesarskiej pochodzący z Holsztynu. Podobnie nie było zaskoczeniem, że osiedli tu operujący na Śląsku Johann Franz von Fernemont czy sławny, wspomniany
już Melchior von Hatzfeld, o których zasługach pisano już wielokrotnie. Z kolei katoliccy
Dünnewaldowie swą pozycję i majątek zawdzięczali protoplaście linii śląskiej, wspomnianemu
Johannowi Heinrichowi, pułkownikowi, a następnie generałowi wojsk cesarskich. Jego pozycja
na dworze wiedeńskim związana była z rolą, jaką odgrywał w armii jako dowódca kawalerii cesarskiej podczas kampanii wojennych przeciw Turcji, prowadzonych w drugiej połowie
XVII w. Brał udział m.in. w obronie Wiednia w dniach od 14 lipca do 12 września 1683 r.
przeciwko wojskom Kara Mustafy, odznaczył się jako strateg podczas tzw. kampanii słoweńskiej. Zdobył m.in. przełęcze prowadzące na Esseck (obecnie Osijek), miasta Possega (Posega)
i Czernigk (Cernik) oraz twierdze Veste Walpo (Valpowo) i Peterwardein (Petrovaradin). Był
jednym z generałów księcia Eugeniusza Sabaudzkiego biorących udział w zwycięskiej bitwie
pod Szalankemen (19 sierpnia 1691)55.
Było to zresztą zjawisko dość charakterystyczne dla prowincji przygranicznych w całej Europie, gdzie XVII–wieczne wojny powiększały majątki szlachty stojącej po zwycięskiej stronie konfliktu56. Ale ich zakończenie rozpoczęło epokę traktowaną przez Norberta Eliasa jako courtisation
of wariors, zbyt licznych jak na potrzeby powojenne. Dwór znając tradycje wojskowe szlachty,
zaproponował jej alternatywę. W pierwszej fazie dwór nie tylko — jak zauważył Peter Wilson
— manipulował arystokracją, dając jej wpływy, ale rozbudowywał do niebotycznych rozmiarów
A. Nowack, Die Reichsgrafen Colonna, Freiherrn von Fels, auf Tost und Gross–Strehlitz bis 1695, „Jahresbericht des
Königlichen Gymnasiums zu Neustadt Ob.–Schles”, 1902, 22, s. 4–5, cyt. s. 7: „...für alle in den gegen ihn und das
Erzhaus Österreich «feindlich angeführten Kriegs–Armaden» und sonst in Wort und Werk begangenen Verletzungen der Treue”; Por.: A. Gindely, Geschichte der 30jährigen Krieges, cz. 1, Prag 1869, s. 5, 21, 40, 45, 124, 146, 189.
52
R. G. Asch, Nobilities in Transition 1550–1700..., s. 140.
53
Der Röm. Kays. Auch zu Hungarn und Böheim..., s. 2.
54
J. O’Donovan, The Family of Gall Burke, of Gallstown, in the County of Kilkenny, „The Journal of the Kilkenny
and south–east of Ireland. Archeological Society”, 3, 1860–61, s. 109.
55
F. Lucae, Schlesiens curiose Denkwürdigkeiten oder vollkommene Chronika von Ober– und Nieder–Schlesien..., Bd. 2,
Franckfurt am Mäyn 1689, s. 209; J. Sinapius, Schlesische Curiositäten..., t. 2, s. 70; A. Förster, Geschichtliches von den
Dörfern des Grünberger Kreises. Aus den besten vorhandenen Quellen und eigener Beobachtung und erfahrung zusammengestellte Erinnerungsbilder, Grünberg 1905, s. 202; J. Kuczer, Od glorii do upadku. Osadnictwo szlachty tytularnej
na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej na przykładzie rodziny hrabiów von Dünnewald (1669–1718), „Studia Śląskie”,
68, 2009, s. 101–102.
56
R. G. Asch, Ständische Stellung und Selbstverständnis des Adels im 17. und 18. Jahrhundert, [w:] Der europäische
Adel im Ancien Regime. Von der Krise der ständischen Monarchien bis zur Revolution (ca. 1600–1789), red. R. G. Asch,
Köln 2001, s. 18.
51

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

Graffen haben wir nicht im Lande. Społeczno–prawne aspekty rozwoju arystokracji śląskiej...

87

tę grupę. W drugiej, gdy ta przejęła większość wpływów na dworze i w państwie, cesarz stał się
zakładnikiem błędnej w istocie drogi do realizacji rządów absolutystycznych57.
Przez cały okres wojny trzydziestoletniej tytuły były nadawane chaotycznie, w sposób nieskoordynowany. Tempo ich pomnażania szybko zaczęło być zależne od potrzeb budżetu monarchii.
Sam fakt kilkukrotnego podniesienia jednej osoby do różnych stanów za jego życia dowodzi, jak
szybko następowały zmiany. Czasem omijano poszczególne szczeble w hierarchii, jak przykładowo w rodzinie de Nobis — tej samej osobie najpierw przyznano tytuł rycerski, a następnie tytuł
barona Rzeszy58. Było to nie do pomyślenia w starej Rzeszy cesarzy Maksymiliana II czy Rudolfa
II. Cesarz potwierdzał to również licznymi nominacjami książęcymi. Dla terenów Śląska uczynił je już podczas tzw. „młodego” Reichstagu z 1653/1654 r., kiedy to podniósł rody Lobkowitzów i Auerspergów do stanu książęcego59. Nieudaną próbą zahamowania zalewu prowincji
przez coraz liczniejsze tytuły była formuła nadawania ich ad personam, co jeszcze akcentowało
i indywidualizowało ich posiadacza, jednak hamowało ewentualne przekazywanie zaszczytu na
innych, licznych członków rodziny. Ostatecznie wprowadzając możliwość starań o tzw. rozszerzenie (Ausdehnung) tytułu na osoby trzecie, zaprzeczono w ogóle celowości takiej formuły. Jak
dowodzi analiza spisów ziemskich szeregu księstw śląskich, nieporównywalne z relacjami tak
wcześniejszymi, jak i późniejszymi były lata po 1648 r., a więc okres trzeci, a zwłaszcza nasilenie
liczby nadań na przełomie wieków60. W tym czasie do wysokiej rangi dochodzą także rodziny
miejscowe, a postępujące już od początków XVII w. kosmopolityzacja i zmiana myślenia o sobie
szlachty prowadzą nawet do bezprzedmiotowości podziału na szlachtę „miejscową” i „obcą”.
Widzimy jednak, że czasem hrabiowie i baronowie spoza Śląska równie szybko jak się na nim
pojawili — znikają. Przykładowo na terenie księstwa głogowskiego bezwzględnie dotyczyło to
całej grupy rodów, takich jak Pachta, Sintzendorf, Dünnewald, Müllenau, Montani, Nassau,
Platten, Leschcorault. Była to rotacja nieustająca i zaskakująco szybka, rozgrywająca się najczęściej w ciągu kilku, kilkunastu lat, podczas gdy stare rody utrzymywały się w swoich siołach61.
W kontekście przemian czasowych rodzi się pytanie o pochodzenie szlachty tytularnej na
Śląsku. Szlachta migrowała z różnych części Europy. Majątki otrzymywały tu nowe rodziny bądź
nowe linie rodzin już osiadłych na Śląsku. Zaprezentowany do tej pory materiał wskazuje w istocie na silny pierwiastek nieśląski kształtujący tę grupę w XVII i XVIII w. Nie jesteśmy dziś w stanie ocenić, czy rodziny Bergów, Donnersmarcków, Schaffgotschów, Maltzanów, Schönaichów
odegrały większą rolę w życiu prowincji niż Hatzfeldowie czy Bironowie. W sensie społecznym
przybyła na Śląsk arystokracja tworzyła przecież grupę niezwykle barwną, mozaikowy niemal,
kosmopolityczny układ. Wchodziła w związki rodzinne i towarzyskie ze szlachtą miejscową,
P. H. Wilson, Absolutism in Central Europe, London–New York 2000, s. 62–63.
Johann Baptist de Nobis uzyskał w 1672 r. tytuł Ritter, w 1696 r. tytuł barona, zaś Hochbergowie na Książu: 1650
— tytuł baronów, 1666 — dziedziczny tytuł hrabiów, 1683 — tytuł hrabiów Rzeszy Niemieckiej: S. Michalkiewicz,
Gospodarka magnacka na Śląsku w drugiej połowie XVIII wieku (na przykładzie majątku Książ), Wrocław 1969, s. 14;
Haugwitzowie na majoracie Obiszów uzyskali tytuły barona w 1723 oraz hrabiego Korony Czeskiej w 1733 r.: ČDK,
752, sygn. IV D 1, karton 468, Ritterstand 8. August 1672, Ritter de Nobis oraz Bestätigungder Reichsfreyherrenstandes, 7. May 1696, Freyherr de Nobis; Stammbuch des blühenden und abgestorbenen Adels..., t. 2, s. 118; Lazarus
Młodszy Henkel von Donnersmarck był podniesiony do rangi szlacheckiej w 1607 r., do baronowskiej w 1636 r.
i hrabiowskiej w 1651 r.: ÖS, AVA, Henkel von Donnersmarck (dokumenty z 1607, 1622, 1636, 1651).
59
O rodach Reichsunmittelbäre Fürsten: F. U. Graf v. Wrangel, Die souveränen Fürstenhäuser Europas, t. 1–2, Stockholm und Leipzig 1899.
60
Takie sugestie przynosi analiza zaprezentowanych w tekście spisów księstw. Podobnie o większościowym charakterze nadań tytułów na Śląsku z okresu około 1700 r. świadczy materiał wiedeńskiego archiwum szlacheckiego:
ÖS, AVA, Adelsarchiv oraz narodowego praskiego w Pradze: NAP, CDK.
61
J. Kuczer, W. Strzyżewski, Spisy dóbr ziemskich księstwa głogowskiego z lat 1671–1727, Warszawa 2007, s. 58–127.
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wpływając na jej relacje wewnętrzne.. Rodziło to wiele nowych możliwości, których w innych
częściach Europy, z uwagi na rosnącą liczbę arystokracji, jeśli nawet nie rzeczywistej, to przynajmniej tej z tytułem, zwyczajnie brakowało.
Wśród miejscowych rodów śląskich, takich jak Gaschin, Nimptsch, Schönaich, Henckel
von Donnersmarck, Nostitz, Oppersdorff, Dohna, Franckenberg, Hochberg, Jaroschin, Karwath, pojawili się otwarci na propozycje integracji w szerokich strukturach państwa arystokraci,
o silnym instynkcie tworzenia sobie przestrzeni samorealizacji politycznej. Analizując bezpośredni kontakt widzimy (celowo ignorując dalsze lub wcześniejsze koligacje rodzin), iż przybywała
tutaj szlachta czeska (Globenowie62), miśnieńsko–czeska (Canitz63), austriacka (Hardeck64, Neyhardt65, Herberstein66), turyńsko–vogtlandzka (Kosspoth67), heska (Hatzfeld68), morawska (Kaunitz69, Hoditz70, Podstasky71), czeska (Kinsky72, Gallas73), brandenburska i saska (Geist und Hagen74), styryjska (Galler75, Herberstein76, Hoffmann77), czy właśnie, jak wspominano, tyrolska
Wysoką pozycję społeczną Globenów potwierdzają stanowiska w kolegium ministrów dworu w Innsbrucku
(1716 r.): J. S. Heinsius, Genealogisch Historische Nachrichten von den allerneuesten Begebenheiten, welche sich an den
Europäischen Höfen zutragen worinn zugleich Vieler Standes–Personen und andere Berühmter Leute Lebens–Beschreibungen vorkommen..., Leipzig 1742, s. 633.
63
NAP, ČDK, 752, sygn. IV D 1, karton. 421, [b.n.s.].
64
Hardeckowie byli dolnoaustriacką rodziną. Dokładną genealogię rodu podaje: A. O. Fabri, Theatri nobilitatis
Europeae In quo tabulis progonologicis praecipuorum In cultiori christiano orbe magnatum et illustrium progenitores...,
Francfurti ad Moenum 1678, s. 18, com. de Hardeck; Ród posiadał też majątki na terenie księstwa Bayreuth (Bawaria/Frankonia): K. H. Lang, Neuere Geschichte des Fürstenthums Baireuth, t. 3, Nürnberg 1811, s. 210.
65
Pierwszy na Śląsku był Johann Baptista, hrabia von Neyhardt, który od 1703 r. sprawował urząd prezydenta kamery królewskiej Śląska: J. Sinapius, Schlesische Curiositäten..., t. 2, s. 150.
66
Johann Bernhard (zm. 1685) został bowiem starostą księstwa wrocławskiego: D. Bergstaesser, Herberstein,
[w:] NDB, t. 8, Berlin 1969, s. 577.
67
Pozycję rodu na Śląsku zaraz po zakończeniu działań wojennych 1648 r. ugruntował Just von Kosspoth z linii Schildbach, radca i marszałek dworu książąt oleśnickich: J. Sinapius, Schlesische Curiositäten..., t. 2, s. 131; w 1711 r. rodzinie nadano tytuł hrabiów Rzeszy: J. Ch. Hellbach, Adels–Lexikon oder Handbuch über die historischen, genealogische
und diplomatischen, zum Theil auch heraldischen Nachrichten vom hohen und niedern Adel..., t. 1, Ilmenau 1825, s. 691.
68
J. Friedhof, Die Familie von Hatzfeld. Adelige Wohnkultur und Lebensführung zwischen Renaissance und Barock,
Düsseldorf 2005.
69
Tytuł hrabiów Rzeszy uzyskali już w 1642 r.: J. Ch. Hellbach, Adels–Lexikon..., t. 1, s. 641.
70
Hrabia Rzeszy (od 1641 r.) Georg Maximilian jako cesarski generał pojawił się na Śląsku ok. 1622 r. w okresie
wojny trzydziestoletniej i został generalnym komisarzem wojskowym. Na Śląsku jego majątek przejął drugi syn
Maximilian Georg (1636–1689), starosta księstwa nyskiego: J. H. Zedler, Grosses vollständiges Universallexicon aller
Wissenschaften und Künste, t. 13, Leipzig und Halle, 1739, s. 183; J. Sinapius, Schlesische Curiositäten..., t. 2, s. 109.
71
Rodzina była obecna na Śląsku w XVI w., jednak jej majętności rozrosły się wraz z przejęciem funkcji administracyjnych na Śląsku od połowy XVII w., zwłaszcza w księstwie karniowskim: J. H. Zedler, Grosses vollständiges
Universallexicon..., t. 28, s. 948.
72
Ta rodzina utrzymywała kontakty ze Śląskiem, głównie dzięki powołaniu w 1700 r. na kanonika i prałata kapituły głogowskiej Carola von Khinsky, oraz w wyniku małżeństw Wenzeslausa Norberta Octavusa, hrabiego Rzeszy,
z magnatkami Martinitz, Sintzendorf i Nostitz (wszystkie z księstwa świdnicko–jaworskiego): J. Sinapius, Schlesische
Curiositäten..., t. 2, s. 122–123.
73
Chociaż Gallasowie posiadali też ziemie w Italii, np. księstwo Lucerny położone w regionie Apuli: R. v. Procházka,
Genealogisches Handbuch erloschener böhmischer Herrenstandsfamilien, Neustadt a. Aisch 1973, s. 95.
74
Rodzina ta pochodziła z okolic Magdeburga: J. Ch. Hellbach, Adels–Lexikon..., t. 1, s. 414–415.
75
Ibidem, s. 400.
76
J. A. Kumar, Geschichte der Burg und Familie Herberstein, t. 1, Wien 1817, s. 4–10.
77
Od 1712 r. hrabiowie czescy. Wcześniej i później ich reprezentanci byli związani z dworami i strukturami urzędniczymi księstwa nyskiego i wolnego państwa stanowego Pszczyna, choć nie ma pewności, czy chodzi tu o członów
linii baronowsko–hrabiowskiej: J. Ch. Hellbach, Adels–Lexikon..., t. 1, s. 568.
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(Collonowie)78. Do ciekawych rodzin należała grupa szlachty włoskiej. Wśród nich wymienić możemy hrabiów Cellary79 z okolic Florencji i Milanu80, hrabiów Pompei z weneckiej w tym czasie Lombardii81, rodzinę Barbo82, która przybyła na Śląsk stopniowo przez Krainę, Gianninich83
z księstwa Modeny, Fernemontów, którzy przeszli długą drogę z Piemontu przez Niderlandy
i Lotaryngię84, a nawet będących tu chwilowo Cantelmo85. Do tej grupy dołączyli wywodzący
się od przybyłych tu przywódców twierdz i dowódców cesarskich Francuzi: lotaryńscy d’Hautois
le Bronne86 — hrabiowie i tego samego pochodzenia Leschcorault — baronowie87, a także Hiszpanie: markizowie de Moncada88, czy baronowie de Monteveques89. Obraz uzupełniają informacje
o flamandzko–angielskich Flemmingach90, pomorskich Manteufflach91 czy węgierskich Palfi–Erdeödi92. Ale błędem byłoby zapominać o książętach z Krainy — Auerspergach93, czeskich Lobkowitzach94, morawskich Lichtensteinach95, dynastii Lotaryńskiej96, Württembergach z Grazu97,
i o węgierskich Batorych w początkach epoki. Wydaje się ponadto, że znacznie mniej rodzin „przyPojawili się na Górnym Śląsku w 1638 r. na majątku Toszek i Strzelce: A. Nowack, Die Reichsgrafen Colonna..., s. 3–5.
Rodzina, która w 1629 r. (Andreas Cellary) weszła w posiadanie majątku Lubliniec w księstwie opolsko–raciborskim: C. Blažek, Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien und der O. Lausitz, t. 1, Nürnberg 1887, s. 17.
80
NAP, ČDK, 752, sygn. IV D 1, karton 421, nr 455, s. 1 nn.
81
W 1654 r. księstwo legnicko–brzeskie zostało oddane w ręce generała Tomio Pompei: J. Sinapius, Schlesische
Curiositäten..., s. 2, 177.
82
Johann Franciscus Engelbertus Barbo z rodziny tradycyjnie związanej z Kościołem katolickim, którego przedstawiciele pełnili w przeszłości szereg funkcji apostolskich, podjął posługę sufragana wrocławskiego ok. 1701–1704 r.:
J. Sinapius, Schlesische Curiositäten..., t. 2, s. 41.
83
Około 1712 r. Giannini otrzymali dobra w księstwie karniowskim: J. H. Zedler, Grosses vollständiges Universallexicon..., t. 10, s. 730.
84
Pojawili się w 1652 r. w księstwie głogowskim na odebranym Rechenbergom majątku Sława: W. Strzyżewski, Kariera rodziny Fernemont w księstwie głogowskim w świetle wczesnonowożytnych pieczęci (XVII–XVIII) wiek,
[w:] Polacy–Niemcy. Pogranicze, red. G. Wyder, T. Nodzyński, Zielona Góra 2006, s. 141.
85
NAP, ČDK, 752, sygn. IV D 1, karton 421, nr 432, Cantelmo, s. 1–4.
86
Tytuł czeskich hrabiów uzyskali w 1707 r.: C. Blažek, Der abgestorbene Adel..., s. 40.
87
W 1696 r. rodzina uzyskała tytuł baronów czeskich: Ibidem, s. 61.
88
W 1649 r. komendantem twierdzy brzeskiej został dowódca o tym nazwisku, który w weichbildzie niemczańskim
zainicjował wydobycie pokładów wód uzdrowiskowych: J. Sinapius, Schlesische Curiositäten..., t. 1, s. 148.
89
Lodovicus de Monteveques był w 1668 r. komendantem stolicy księstwa głogowskiego: Ibidem, t. 2, s. 384.
90
Rodzina w różnym czasie swego rozwoju posiadała dobra zarówno w Anglii, Szkocji, Norwegii, Włoszech, jak
i Pomorzu oraz Saksonii. Śląska linia przybyła tu z Polski, wraz z pojawieniem się generała, hrabiego Jacoba Heinricha von Flemming w 1701 r. w dobrach księstwa opolsko–raciborskiego. Nabył wówczas położone przy granicy
z Polską dobra sławęcickie: J. Sinapius, Schlesische Curiositäten..., t. 2, s. 73.
91
J. H. Zedler, Grosses vollständiges Universallexicon..., t. 19, s. 586.
92
Niejaki Nicolaus von Palffi uzyskał tytuł hrabiego około 1589 r. oraz dobra w Austrii. Na Śląsku pojawili się po
wojnie trzydziestoletniej, choć pierwsza źródłowa wzmianka mówi o 1667 r. Wówczas to w posiadaniu Nicola Palffi,
hrabiego von Erdeödi, radcy i pokojowca cesarskiego, starosty królewskiego zamku w Bratysławie, znajdował się
majątek Stara Kaminica w księstwie świdnicko–jaworskim: J. Sinapius, Schlesische Curiositäten..., t. 2, s. 172–173;
Brak rodziny w spisach z 1690 czy 1738 r.: APW, księstwo świdnicko–jaworskie, sygn. 231, 239.
93
M. Merian, Topographia Provinciarum Austriacarum. Austriae, Styriae, Carinthiae, Carniolae, Tyrolis etc. Das ist Beschreibung und Abbildung der fürnembsten Stätt und Plätz in den Osterreichischen Landen. Under und Ober Osterreich,
Steyer, Cärndten, Crain und Tyrol..., t. 14, Franckfurt am Mayn 1679, s. 11.
94
ADB, t. 19, s. 52.
95
Ród Lichtensteinów, zanim przybył na Morawy, zamieszkiwał Tyrol: C. Blažek, Der abgestorbene Adel..., s. 62.
96
Dokładnie księstwo cieszyńskie w 1722 r. przejął Leopold Joseph (1679–1729): ÖS, HHSA, Familien–Urkunden, sygn. 1864.
97
Silvius Nimrod von Württemberg–Weiltingen: M. Feist, Sylvius Nimrod, Herzog von Oels, ZfGAS 52, 1918,
s. 85–102.
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jezdnych” pochodziło ze szlachty zwykłej lub stanu rycerskiego, jak przykładowo Thomagnini od
1660 r., którzy zresztą w 1737 r. ubiegali się już o podniesienie do Herrenstandu98. Pojawiali się tu
wraz z nadaniami.
Istotnym czynnikiem przemian stała się naturalnie konfesja. Z cytowanej przez Dessmanna
konstytucji sejmu śląskiego z 1621 r. jednoznacznie wynika, że treue Anhaenger des Kaisers byli
postrzegani przez stany protestanckie jedynie wśród glaubige Katholiken99. Stronnicy cesarscy byli
wspierani często już w okresie przedbiałogórskim. Jednak nie od razu udało się znaleźć ludzi,
którzy mogliby stanąć po stronie cesarza, zwłaszcza że tradycje opozycji stanowej na Śląsku sięgały przynajmniej XV w. Dla przyspieszenia procesu szukano więc ludzi nowych i posłużono
się sprowokowaniem migracji szlachty katolickiej, która w dość krótkim czasie zdominowała
życie prowincji i wszystkich państw habsburskich (Erblände)100. Uczyniono to przykładowo drogą
przejęcia postępowań procesowych pomiędzy szlachtą katolicką i protestancką przez Cesarską
Radę Nadworną (Kaiserliche Reichshofrath) i Czeską Kancelarię Nadworną (Česka Dvořska Kancelař). Wyroki przez nie ferowane z reguły były korzystne dla katolików. Jednymi z większych
takich procesów były trwający do 1713 r. spór pomiędzy hrabiami a baronami von Berge101, czy
spór pomiędzy luterańskimi Rechenbergami a katolickimi Sprintzensteinami z 1614–1616, zapowiadający charakter nadchodzącej epoki. Nieznany na Śląsku baron, silnie związany z dworem
wiedeńskim, gdzie pełnił funkcje radcy kamery dworskiej i pułkownika cesarskiego, wygrał dwa
procesy o majątek Otyń w księstwie głogowskim zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji
w Wiedniu102. Wprawdzie decyzją elektora saskiego i protestanckiego starosty Śląska w 1634 r.
został on zmuszony do odstąpienia dóbr, jednak już w 1636 r., po zajęciu prowincji przez wojska
cesarskie, wróciły one do Sprintzensteina, a niezwykle sprawna i szeroka obrona praw prowadzona przez Rechenbergów pozostała jakby bez echa103.
Jeśli w XVI w. katolicka szlachta była w mniejszości i nie miała wpływu na losy ziem, to
już u progu XVII w. zdarzały się próby oddolnego przejmowania władzy104. Celem Cesarstwa
było wyparcie namaszczonych stanowym protestantyzmem urzędników i zastąpienie ich nowymi. Część szlachty wyczuła postępujący triumf idei centralizacji państwa w drodze jego
konfesjonalizacji. Ta część właśnie już u progu XVII w. zmieniała wyznanie lub przynajmniej
balansowała pomiędzy protestanckimi stanami a katolickim stronnictwem urzędniczym, poJ. Brňovják, Erb a přídomek..., s. 15.
G. Dessmann, Geschichte..., s. 188–189.
100
T. Winkelbauer, Grundherrschaft, Sozialdisziplinierung und Konfessionalisierung in Böhmen, Mähren, Österreich
unter der Enns im 16. und 17. Jahrhundert, [w:] Konfessionalisierung in Osteuropa. Wirkungen des religiösen Wandels im
16. und 17. Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur, red. J. Bahlcke, A. Strohmezer, Stuttgart 1999 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, t. 7), s. 314.
101
K. B. G. Keller, Joachim von Berge und seine Stiftungen, Glogau–Leipzig 1834, s. 211–212.
102
M. v. Rechenberg, Folgen der rechten Ordnung nach dess... Hns. Melchiors von Rechenbergs... Fundamenta... contra
Hansen Ernsten Sprintzenstein/Melrvon [b.m.w.] [po 1613]; Idem, Folget fernere ausfürliche Deduction sampt gründlicher refutation dess... Hn. ... Melchiors von Rechenberg... contra Hansen Ernsten Sprintzenstein [b.m.w.] [ok. 1613];
Idem, Freyherr zu Klitschdorff, Kegen unnd warhaffter Extract u. gründliche facti species wie es umb die Wartenbergische
Acta bewandt... ex parte des Hn. ... Melchiors von Rechenberg, Freyherrns zu Klitschdorff... mit... Refutation... dessen, wass
Hanss Ernst Sprintzenstein... angegeben, [b.m.w.] [ok. 1613]; Ordinis iurisconsultorum in alma academia Rostochiensi
responsa iuris, quae in causa successionis inter generosos et illustres Barones et Dominos, D. Joannem Ernsterum de Sprintzenstein... et Dn. Melchiorem de Rechenberg, reddita sunt [b.m.w.] 1615.
103
T. Andrzejewski, Rechenbergowie..., s. 222–225.
104
E. Schimka, Zusammensetzung des nö. Herrenstandes 1520–1620, [manuskrypt pracy doktorskiej], Wien 1967,
s. 12; o austriackich wzorcach kontrreformacji i ich oddziaływaniu: J. Miller, Absolutism in Seventeenth–Century
Europe, Singapore 1990, s. 160–165.
98
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dobnie jak w Czechach Wilhelm Slavata, Michael Adolf von Altan czy bracia Karl, Maximilian
i Gundaker von Lichtenstein. Tam też dość wcześnie, bo na przełomie XVI–XVII w. zmuszono
kilka osób z Herrenstandu do przejścia na katolicyzm. Szczytem tego działania było przekazanie
im trzech najwyższych urzędów: Oberkanzlera, Oberhofmeistera i Oberstlandrichtera w 1599 r.105
Około 1600 r. doszło do zaostrzenia wojny religijnej. Końca dobiegł kompromis pomiędzy katolicką partią dworską a protestancką partią stanową. Proces ten przebiegał równolegle w Czechach właściwych, na Morawach i Śląsku106. Dopiero konwencja altransztadzka w punkcie 1,
paragrafie 9, zmusiła cesarza do równego traktowania w służbie publicznej zarówno katolików,
jak i protestantów. Symbolicznym faktem było jednak to, iż do jej wykonania wyznaczono
trzech komisarzy katolickich107.
Radca dworu Rzeszy i wicekanclerz Otto von Nostitz (1574–1630)108 w 1625 r. w swoim
memoriale109 sugerował cesarzowi stworzenie na Śląsku partii — w sensie grupy ludzi — która
pozostawałaby wierna jego polityce. Chodziło nie tylko o zapobieżenie podobnej do czeskiej
rebelii, ale też o stałe podporządkowanie sobie życia publicznego na Śląsku, w celu sprawniejszego zarządzania całym jego obszarem110. Planowano w nim przeprowadzenie politycznych
zmian w stanie prawnym Czech, ograniczenie roli stanów i zgromadzeń książąt na Śląsku.
Wskazywano, że religia i prawo są fundamentem sprawnych rządów. Ukazywano niebezpieczeństwo rozpowszechnienia się kalwinizmu na Śląsku. Zamierzano zamknąć szkoły kalwińskie
i zastąpić je katolickimi. Zabroniono pobytu młodzieży na uniwersytetach kalwińskich, zaś
biskupa i katolickich książąt należało według autora memoriału zobowiązać do utworzenia
wyższych uczelni katolickich. Władza lokalna miała się znaleźć w rękach katolików. Starostami
generalnymi Śląska mieli być znów biskupi. Memoriał zmierzał do zniesienia zasad listu majestatycznego, jednak nie zakładał prześladowań protestantów na Śląsku. Postulowano powrót
„do starych zasad monarchii”111.
Na silny fundament religijności zwrócił uwagę w swym memoriale z 1625 r. także jezuita
nyski Christoph Weller. W swym dziele przedstawił szeroki program rekatolicyzacji prowincji, co rzutowało bezpośrednio na strukturę tutejszego Herrenstandu. W piśmie tym po raz
pierwszy z taką siłą wyartykułowano swego rodzaju doktrynę poparcia dla stronnictw i stanów katolickich. Weller konsekwentnie postulował również nadawanie dóbr wyłącznie katolikom i przy tym stronnikom dworu. Całkiem jawnie zalecał tworzyć silną, lojalną grupę
stronników, którzy koronie zawdzięczaliby zarówno awans społeczny, jak i dobra doczesne,
Ch. v. Eickels, Schlesien in böhmischen Ständestaat. Voraussetzungen und Verlauf der böhmischen Revolution von 1618
in Schlesien, Köln–Weimar–Wien 1994, s. 98–99.
106
T. Válka, Karrieristen oder fromme Männer? Adelige Konvertiten in den böhmischen Ländern um 1600, Frühneuzeit–Info, 10, 1999, z. 1–2, s. 9–10.
107
Jednak, co ciekawe, do wykonania konwencji wyznaczono jako komisarzy samych katolików: D. v. Velsen,
Die Gegenreformation in den Fürstentümern Liegnitz–Brieg–Wohlau. Ihre Vorgeschichte und ihre staatsrechtlichen
Grundlagen, Leipzig 1931, s. 132.
108
K. Vocelka, Die politische Propaganda Kaiser Rudolfs II. 1576–1612, Wien 1981.
109
Jego treść przypisywana była również burgrabiemu Karlowi Hannibalowi von Dohna: H. Hübner, Die Verfassung
und Verwaltung..., s. 77.
110
Acta Publica, t. 5, s. 9–27.
111
Ibidem, t. 5, s. 9–15; H. Jedin, Zwei Denkschriften über die Gegenreformation in Schlesien, ASK 3, 1938, s. 212–
–215; G. Jaeckel, Stände und Volk in Abwehr gegen kirchliche und verfassungsrechtliche Restauration 1621–1629, t. 4,
JbSKG 40, 1961, s. 12–14; M. Konopnicka–Szatarska, Duchowieństwo zakonne realizatorem habsburskiej polityki
kontrreformacyjnej w księstwie głogowskim, [w:] Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich,
A. Pobóg–Lenartowicz, Wrocław–Opole–Warszawa 2005, s. 447.
105
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pozwalające wchodzić w skład nowej elity polityczo–majątkowej112. I rzeczywiście, odwołanie
się do problemu konfesji tej grupy okazało się szczególnie ważną płaszczyzną budowy struktur
arystokratycznych, a siła arystokracji katolickiej stawała się coraz większa zwłaszcza w krajach
dziedzicznych Habsburgów już od przełomu wieków, przy czym trudno mieć wątpliwości co
do faktu, że religia nie była celem, a środkiem w jego osiągnięciu113.
Przede wszystkim starano się zapełnić katolikami stan książęcy oraz wpłynąć na sumienia
wolnych panów stanowych, następnie na pozostałych panów tytularnych, a więc diametralnie
odwrócić sytuację w przededniu wojny trzydziestoletniej114. Uzyskanie tak idealnego obrazu nie
było wprawdzie możliwe do 1675 r., kiedy to zmarł ostatni książę protestancki Legnicy, a „kacerscy” książęta oleśniccy czy kalwińscy wolni panowie von Schönaich i Henckel von Donnersmarck cieszyli się zaufaniem dworu. Przywiązanie do religii było wyrażane już w samym akcie
homagialnym. Pojawiało się ono w pierwszych zdaniach i dotyczyło intencji trwania w religii
katolickiej i wysyłania na zjazdy sejmów wyłącznie katolików. Taki zapis spotykamy w tekście
przysięgi Dohnów z Sycowa z 6 kwietnia 1719 r. Ponadto primogenitur zobowiązywał się, że nie
będzie wspierał protestantów, obsadzał nimi urzędów miejskich ani nie będzie wznosił świątyń
protestanckich. Wobec cesarza mieli zagwarantować też wierność wyznania swych poddanych,
sami odbierając je najpierw od jednych, potem od drugich115.
Taka inspiracja rozwoju elit społecznych śląska łączyła w jedno konsekwencję polityki osadniczej oraz postulaty religijno–polityczne. Teraz to właśnie szlachta tytularna wzięła udział w promowaniu konwersji na katolicyzm116, które od początku epatowały płynącymi z samych szczytów drabiny społecznej, pozytywnymi schematami117. Niemal dydaktycznym przykładem stał
H. Jedin, Eine Denkschrift über die Gegenreformation in Schlesien aus dem Jahre 1625, [w:] Kirche des Glaubens,
red. H. Jedin, t. 1, Freiburg im r., s. 395–412.
113
T. Válka, Karrieristen oder fromme Männer?..., s. 11; Często uznaje się więc okres XVII w. za czas nieuniknionej
obrony stanów przed zmianami, które musiały nastąpić: R. v. Friedeburg, Widerstand und Konfessionskonflikt. Notwehr und Gemeiner Mann im deutsch–britischen Vergleich 1530–1669, s. 71–97.
114
Kalwińscy pozostawali wówczas książęta Brzegu i Legnicy oraz Schönaichowie. Książęta przeszli na kalwinizm
odpowiednio w latach w 1610 r. Jan Krystian żeniąc się z Dorotą Sybillą, córką kurfirsta brandenburskiego, oraz
Jerzy Rudolf legnicko–wołowski, przed poślubieniem księżny Zofii Elżbiety von Anhalt–Dessau. Kalwinizm był
uważany za herezję, której nie tolerował już Rudolf II. Trzecim księciem kalwińskim był konwertujący się w 1611 r.
margrabia brandenburski Jan Jerzy II, książę Karniowa (pozostający bez prawa głosu). Luteranizm wspierał Karol II
oleśnicki (od 1617 r. razem rządzący Karol Fryderyk oleśnicki i Henryk Wacław oleśnicko–bernsztacki). Ale już
Adam Wacław Cieszyński w 1610 r. przeszedł na katolicyzm i prześladował protestantów w swych dobrach, a od
1617 r. jego syn Fryderyk Wilhelm. W 1599 r. zrobił to Karol von Lichtenstein. Trzecim księciem był biskup wrocławski. Do tego dochodzi też katolik Karl Hannibal von Dohna na Sycowie. Pozostali wolni panowie byli wyznań
protestanckich: K. Orzechowski, Historia ustroju Śląska, Wrocław 2005, s. 176–180; Ch. v. Eickels, Schlesien in
böhmischen Ständestaat..., s. 90–95.
115
J. Franzkowski, Geschichte der freien Standesherrschaft, der Stadt und des landrätlichen Kreises Gross Wartenberg,
Gross Wartenberg 1912, s. 100, 106 i 116.
116
Trudno ustalić, jaki odsetek konwertytów otrzymywał wyższe urzędy śląskie, ale liczba ta może nas jeszcze w przyszłości zadziwić. W przypadku konwertytów ze szlachty bardzo często przyjmowali oni imię Ignatiusa, dzięki czemu
w większości można ich rozpoznać. Imię, które nosił nawet sam cesarz Józef I. Ponadto zwraca uwagę imię Franz
Xavier, Johann Nepomuk, Anna: D. v. Velsen, Die Gegenreformation in den Fürstentümern Liegnitz–Brieg–Wohlau...,
s. 96–98; Problem imion nadawanych protestantom i katolikom omówił też: P. Maťa, Vorkonfessionelles, überkonfessionelles, transkonfessionelles Christentum. Prolegomena zu einer Untersuchung der Konfessionalität des böhmischen und
mährischen Hochadels zwischen Hussitismus und Zwangkatholisierung, [w:] Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und Frühen Neuzeit, red. J. Bahlcke, K. Lambrecht, H.–Ch. Maner,
Leipzig 2006, s. 307–331.
117
D. v. Velsen, Die Gegenreformation in den Fürstentümern Liegnitz–Brieg–Wohlau..., s. 96–98.
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się Karol von Lichtenstein (1569–1627), który w 1599 r. przeszedł na katolicyzm, a w latach
1614 i 1622 przejął odpowiednio księstwa karniowskie i opawskie118. Szczególnie nagłośniono
konwersje śląskie późniejszego kardynała, biskupa (1671–1682) Fryderyka, landgrafa heskiego,
księżnej wdowy oleśnickiej Eleonory–Charlotty z domu Mömpelgard–Coligny w 1701 r. oraz
siostry ostatniego Piasta, Charlotty, księżnej holsztyńskiej w 1672 r. Podobnie potomkowie nieszczęsnego Johanna Ulricha von Schaffgotsch, szwagra książąt Jana Krystiana brzeskiego i Jerzego Rudolfa legnickiego, wychowani zostali w katolicyzmie i nigdy od niego nie odstąpili119. Ale
należy pamiętać, iż do obozu katolickiego arystokracja zwracała się już od końca XVI w. Konfesję tę przejęli właśnie Oppersdorfowie przed 1617 r. (Georg, zm. 1606, lub jego syn Rudolph,
zm. 1617), co starano się zamanifestować, stosując represje względem poddanych120.
Jeśli w 1621 r. na terenie księstw dziedzicznych Śląska nie było über drei oder vier von Adel oder
Herrenstand, ausser den Geistlichen, nicht zu finden, der katholischen Religion zugethan121, to sytuacja ta miała się odwrócić głównie dzięki konwersjom i migracjom szlachty tytularnej. W efekcie
na 34 szlachciców z tytułem w księstwie głogowskim w 1718 r., 11 to protestanci (w tym jeden
kalwin), a aż 23 to katolicy. Ci ostatni stanowili więc 2/3 miejscowej arystokracji. Musimy też
pamiętać, iż byli oni grupą skupiającą większe majątki ziemskie niż arystokracja protestancka, co
jeszcze bardziej wzmacniało ich pozycję122. Zauważmy ponadto, iż na 10 hrabiów aż 8 było katolikami123. Podobnie rzecz się miała w księstwie brzeskim, gdzie katolików z tytułem było 16, a protestantów 12 (w tym jeden kalwin)124. Zwraca też uwagę fakt, że wśród katolików zdecydowanie
więcej było szlachciców z tytułem hrabiowskim, postawionych wyżej w hierarchii. W księstwie
legnickim w matrykule ziemskiej zanotowano 10 hrabiów katolickich i tylko 2 protestanckich125.
Motywy przeciwstawiania sobie grup społecznych przez panujących były więc oczywiste, gdyż
wśród szlachty nietytularnej stosunek obu wyznań pozostaje przytłaczająco korzystny dla protestantów. Te same wnioski przynosi analiza nielicznych, tworzonych na potrzeby chwili „specyfikacji cesarskich” Karola VI dla poszczególnych weichbildów, jak górowskiego i kożuchowskiego
z 1729 r., wskazująca na zaledwie 6 szlachciców wyznania katolickiego osiadłych w obu z nich.
W kożuchowskim byli to hrabia von Globen, baron von Müllenau i baron von Hohenhauß,
w górowskim Johann Carl hrabia von Nostitz oraz nietytularni von Kreckwitz i von Stentsch.
Warto jednak zauważyć, iż ci ostatni pełnili najwyższe funkcje w swych okręgach, mianowicie
obaj byli starszymi ziemskimi, a ostatni dodatkowo poborcą podatkowym126.
W. Conze, Ostmitteleuropa von der Spätantike..., s. 209.
J. Deventer, „Zu Rom übergehen”. Konversion als Entscheidungshandkung und Handlungsstrategie. Ein Versuch,
[w:] Staatsmacht und Seelenheil, Gegenreformation und Geheimprotestantismus in der Habsburgermonarchie, red. R. v. Leeb,
S. C. Pils, T. Winkelbauer, Wien–München 2007, s. 169–171.
120
H. Schnurpfeil, Geschichte und Beschreibung..., s. 59–61.
121
Acta Publica, t. 4, s. 17.
122
Katolikami byli: Redernowie, d’Hautois le Bronnowie, Canonowie, Nostitzowie, Stoschowie, Braydowie, część
rodziny Bergów, Müllenauowie, Glaubitzowie, Barwitz zu Fernemontowie, Churschwandowie, Leschcouraultowie, Prosskauowie, Dünnewaldowie i Kößlitzowie. Do grupy protestantów zaliczali się kalwińscy Schönaichowie,
Glaubitzowie, Knobelsdorffowie, Glaubitzowie, Schweinitzowie, Trachowie, Redernowie i Silberowie: J. Kuczer,
W. Strzyżewski, Spisy dóbr..., s. 106–117.
123
Ibidem, s. 106–117.
124
Katolikami byli Herbersteinowie, Zierotinowie, Düttrichsteinowie, Plenclerowie, Lilgenauowie, Wastebergowie,
Dyhernowie, Seydlitzowie, Colonnowie, Hoffmannowie, Heinowie, Steinbergowie i Schlegengergowie. Protestantami natomiast Beeßowie, Picklerowie, Saurma’owie, Trachomie, Kanitzowie (kalwini), Sandretzky’owie, Befugowie,
Schlichtingowie, Kottulinsky: APW, księstwo brzeskie, sygn. 140, s. 2–37.
125
APW, księstwo legnickie, sygn. 3, s. 2–29.
126
APW, księstwo głogowskie 1329–1886, Rep. 24, sygn. 529.
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Analiza procesu i śledzenie nazwisk sugerują, iż na Śląsku pojawiło się zdecydowanie więcej rodzin katolickich, niż moglibyśmy wskazać samych konwersji. Sam proces konwersji nie będzie tu
więc kluczem do problemu, tzn. Cesarstwu nie udało się w istocie — tak na poziomie innych stanów np. mieszczaństwa, jak i arystokracji — zainicjować swego rodzaju „mody” na katolicyzm.
Analiza pochodzenia rodzin wskazuje raczej na fakt, iż więcej pojawiało się na Śląsku katolickiej
szlachty z zewnątrz, niż możemy wskazać konwersji rodzimych. Musiało to w pewien sposób
utrzymywać stan podziału i dystansu obu grup nawet wśród elit, które łączyły wspólne wartości,
jak chociażby troska o władzę. Jednym z negatywnych efektów takiego stanu były trudności w zakorzenieniu się części przybyszów. Wiele majątków, które po wojnie trzydziestoletniej przeszły
w ręce stronników cesarskich, już w nich pozostało, jednak inaczej niż w klasycznym majątku
ziemskim, tutaj właściciele zmieniali się czasem co kilka lat. Z kolei korona nie chcąc powrotu
takich — często ogromnych majątków — w ręce szlachty rdzennie śląskiej, świadomie oddawała
je niemal „na przechowanie” jednemu ze swoich marszałków dworu lub lojalnych urzędników
z innych prowincji. Klasycznym przykładem były zwroty dziesięciowioskowej (!) nieruchomości
majątku Zabór w weichbildzie zielonogórskim, której właścicielami na przestrzeni lat 1668–1726
stawali się austriaccy Blumenthalowie, luksemburscy Dünnewaldowie, czescy Pachtowie i znów
austriaccy Sintzendorffowie127. Wiek XVII i mobilizacja centralizującej polityki Wiednia przyniosły swego rodzaju idee budowy warstwy, która mogłaby zawdzięczać swoją pozycję cesarzowi
i stać na straży jego interesów. Inaczej niż na przykład we Francji, gdzie rozwój wyższej szlachty
stawał się zagrożeniem dla monarchii, na Śląsku (podobnie jak w Kastylii) zjawisko było dobrze
widziane, zwłaszcza że cesarz sam kreował takową, budując warstwę, na której mógł oprzeć władzę w prowincjach — silną, wierną dynastii, przywiązaną do jego katolicyzmu elitę128.
W odróżnieniu od Czech przed 1627 r. Herrenstand śląski stanowiła nieliczna grupa niepowiązanych ze sobą baronów, dalekich już wprawdzie średniowiecznym warlordom, jednak
świadoma własnej (unikalnej) pozycji wynikającej nie tylko z potencjału politycznego, ale zapewne i militarnego. Brak elementu scalającego, będący wynikiem niewykształcenia struktur
w XV i XVI w., stał się następnie symptomatyczny dla tej grupy w całej epoce habsburskiej.
W porównaniu z bezpośrednio sąsiadującymi z Cesarstwem terenami, śląska struktura długo
pozostawała poza zasięgiem zachodnioeuropejskiego czy niemieckiego modelu podziałów. Dopiero w wieku XVII zaistniały warunki do politycznej i ekonomicznej samorealizacji oraz rywalizacji szlachty, która koncentrowała się na walce o tytuły. Cesarz na oczekiwania arystokracji
i niższej szlachty reagował w trójnasób. Po pierwsze dokonywał podniesień stanowych szlachty
miejscowej w przypadku, gdy ta wyraźnie integrowała się z funkcjami państwa, po drugie chcąc
zapobiec eskalacji wrogich nastrojów we wszystkich już niemal państwach dziedzicznych, pozostawił otwartą furtkę rodom, które zwróciły się przeciw niemu w okresie wojny trzydziestoletniej, po trzecie z prowincji społecznej uczynił Śląsk centrum zainteresowania szlachty europejskiej, dla której stał się on centrum nowych możliwości.

Szerzej o zjawisku: J. Kuczer, Od glorii do upadku..., s. 93 i n.
I. A. A. Thompson, The Nobility in Spain 1600–1800, [w:] The European Nobilities in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, red. H. M. Scott, t. 1, London 1995, s. 210–219.
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Nobilitacja chwili ostatecznej — herb śmierci

N

ieunikniona, ciągle obecna, mogąca przyjść w każdej chwili. Dla jednych przerażająca, dla
innych zjawiskowo fascynująca, tajemnicza i nad wyraz demokratyczna — śmierć — towarzyszka życia. W starożytności uznawana za republikańską: „śmierć puka jednako”1, wywierała
znaczny wpływ na kulturę rozwiniętego średniowiecza, renesansu i baroku. Wszędzie obecna:
pompa funebris, taniec śmierci i trupy w sztuce we wszelkich fazach rozkładu. Działała na wyobraźnię równie silnie jak wizja Sądu Ostatecznego. Zjawisko to potęgowały wojny, morowe powietrze i lata nieurodzaju, niosące głód i epidemie. Śmierć w literaturze staropolskiej jest wszechobecna, a w dobie baroku osiąga apogeum. Stanisław Łochowski publikuje w 1648 r. wybór
sentencji lirycznych i przytacza rymy Jana Kochanowskiego:
Bądź się kto z[n]acznym rodźił y bogátym,
Bądź niewolnikiem, u śmierći nic ná tym2

i kolejne strofy mistrza z Czarnolasu:
Nie wszyscy z iednym szczęśćiem ná świát się rodzą,
Szerzey iedni niż drudzy swe płoty grodzą,
Ten ma wiele nád insze w zacnośći domu,
Zá tym przyiaćioł więcey śmierć spráwiedliwa,
Jednákiego ná wszytkie práwá używa,
Kto bądź, ten bądź, ná kogo los naprzod pádnie,
Ták Páná iáko sługę poima snádnie3,

a także poetycką zwrotkę Andrzeja Malskiego, odnoszącą się do doczesnych utensyliów:
Q. Horatius Flaccus, Carmina I. 4,13–14: Pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas / regumque turris
(Blada Śmierć puka jednako do chat nędzarzy i bram królewskich), tj. do drzwi biednych i bogatych.
2
S. Łochowski, EMBLEMATA / HORATIANA / Rhytmis Polonicis è præcipuis lin–/guæ patriæ Rhytmographis se–/lectis
illustrata..., Cracoviæ 1647, s. 27; tenże, Emblemata Horatiana, / To iest / SENTENCYE / HORATIVSZOWE / Z Przednich Poetow Polskich wy–/ięte, y zá / KOLENDĘ / Ná Rok Pański 1648. /... OFIAROWANE, Kraków [1648], s. 27.
3
Tamże.
1
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Ná świećie nie mász nic własnego nikomu,
Co dźiś mienię być swoie, to iutro będźie w inszym domu.
A będźie potym w drugim, y trzećim,
A my sámi iáko suchy list ná doł z drzewá lećim4.

Temat śmierci w sztuce doczekał się licznych publikacji5, także krajowych6.
W przeszłości, od antyku po barok, nie znano pojęcia entropii w obecnym rozumieniu tego
pojęcia, lecz przeczuwano istnienie zjawiska, gdyż te wyrażało się w powiedzeniu: Debemus morti
nos nostraque7, które Horacy ujął w poetyckiej strofie: mortalia facta peribunt8.
W polskich słownikach heraldycznych z epoki śmierć nie występuje, ale w zachodnioeuropejskich pojawia się, zwyczajowo na końcu woluminu, w swoistej trawestacji sentencji: Finis coronat
opus. To tym mottem, wypisanym na rozwiniętej tkaninie, podtrzymywanej przez putta, i przesłaniającej front postumentu z dwiema spiętymi girlandami z owoców przy jego bazie, i umieszczoną na nim czaszką ludzką w wieńcu laurowym na kalocie i z antabą w zębach, zakończono
ostatnią stronę tekstu Przemian Owidiusza z 1679 r. (il. 1)9.

1. Finalik zakończenia ostatniej karty Przemian Owidiusza, wydania norymberskiego z 1679 r.: czaszka w wieńcu
laurowym na postumencie z zawieszoną dewizą FINIS CORONAT OPUS, fot. M. D. Kossowski
Tamże, s. 29.
Zob. m.in.: P. Ariès, Western attitudes toward death: from the Middle Ages to the present, Baltimore 1975; tenże,
Images of man and death, Cambridge 1985. Tamże dalsza literatura.
6
Zob.: J. A. Chrościcki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974; tenże, Oswajanie śmierci pięknem, „Barok: Historia – Literatura – Sztuka”, XI/2 (21), 2004, s. 17–39; T. Dobrzeniecki, Geneza polskiego portretu trumiennego, w: Portret. Funkcja – forma – symbol: Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń, grudzień 1986,
Warszawa 1990, s. 73–88; Przeraźliwe echo trąby żałosnej do wieczności wzywającej. Śmierć w kulturze dawnej Polski od
średniowiecza do końca XVIII w. Katalog wystawy pod kierunkiem i redakcją P. Mrozowskiego, 15 grudnia 2000 – 15 marca
2001, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2000; Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, katalog wystawy Muzeum Narodowe w Poznaniu, listopad 1996 – luty 1997, oprac. J. Dziubkowa, Poznań 1996.
7
Jesteśmy skazani na śmierć i my, i wszystko, co nasze.
8
Q. Horatius Flaccus, De arte poetica 68: zginą ludzkie dzieła (w sensie: przeminą dzieła ludzi śmiertelnych).
9
P. Ovidius Naso, P. Ovidii Nas. Metamorphosis, Oder: Des verblümten Sinns der Ovidianischen Wandlungs = Gedichte gründliche Auslegung: Aus dem Niederländischen Carls von Mander [Karl van Mander]..., Nürnberg 1679, s. 174.
4
5
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W tym samym roku wydrukowano w Paryżu Armorial Universel..., dzieło Charlesa Segoinga,
na stronie końcowej którego przedstawiony został majestatyczny herb śmierci, nazwany L’empire
de la Mort (il. 2)10.

2. Herb śmierci w dziele Charlesa Segoinga, Armorial Vniversel..., wydanym w Paryżu w 1679 r.,
fot. M. D. Kossowski
Ch. Segoing, Armorial Vniversel contenant Les Armes des principales Maisons Estalz et Dignitez des plus considerables
Royaumes de l’Europe. Blazonnées de leurs Métaux & Couleurset Enrichies de leurs Ornemens exterieurs..., Paris 1679,
s. 218, ryc. 215.
10
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Centralnym elementem tego herbu, spełniającego wszystkie wymogi kompozycji heraldycznej,
jest jednopolowa tarcza herbowa, szrafowana krzyżowo–skośnie, ze ściśle rozmieszczonymi na jej
polu płomykami. W godle przedstawiony został tronujący szkielet ludzki z klepsydrą w prawej
i kosą w lewej dłoni, z rozwianym całunem, na pięciostopniowym podium z ułożonymi na jego
stopniach, piętrowo i hierarchicznie, czaszkami wszystkich stanów, ze skrzyżowanymi piszczelami
lub atrybutami godności i władzy oraz profesji poszczególnych zawodów. Tarcza herbowa zwieńczona jest koroną zamkniętą o dekoracji odpowiadającej symbolice śmierci, oraz udostojniona
uschłymi gałązkami pozbawionymi liści. Nad koroną powiewa szarfa z przytoczonym powyżej
napisem: L empire de la Mort.
Odbitka miedziorytnicza nie jest kolorowana, lecz szrafowanie pola tarczy herbowej oraz elementów składowych korony — obręczy i obłęków, wskazuje na barwę czarną. Czerń według
większości autorów traktatów heraldycznych oznacza m.in. żałobę, jak w graficznym oznaczeniu
barw Jacques’a Francquarts’a z 1623 r.11 Płomienie, a ściślej biorąc tlące się płomyki w polu tarczy,
ułożone są naprzemianlegle. Przypominają motyw futra gronostajowego i niewątpliwie nawiązują do niego, jako wzorca wyjściowego. Płomyki te symbolizują dusze zmarłych, wypełniające
przestrzeń świata. Oddane zostały w barwie srebrnej, tak jak pozostałe części herbu: godło, elementy zdobnicze korony, gałązki otaczające tarczę i szarfa z napisem nad nią.
Godło herbu ma rozbudowaną plastycznie kompozycję o złożonej symbolice i zawiera szereg pojęć znaczeniowych odnoszących się do jego elementów składowych. Głównym elementem
godła jest szkielet ludzki w ujęciu frontalnym i w postawie siedzącej, o szeroko rozpostartych
obustronnie kościach długich. Spoczywa na wysokim siedzisku o formie cokołu lub postumentu,
z piętami opartymi o jego bazę i szeroko rozstawionymi piszczelami i kośćmi udowymi. Trapezowaty zaplecek tronu nawiązuje do skrzyni lub wieka trumny, a półokrągły podgłówek, do aureoli.
W prawym przedramieniu kościotrup wznosi zegar uskrzydlony skrzydłami nietoperza, w lewym
podtrzymuje kosę. Oba te atrybuty wskazują na nieuchronność końca życia, połączonego z czasem ściśle odmierzonym zawartością piasku w klepsydrze. Tron śmierci ustawiony jest na pięciostopniowym podium. Na jego czterech kolejnych stopniach spoczywają ludzkie czaszki ze skrzyżowanymi piszczelami (właściwie są to kości udowe) bądź pojedynczą kością długą skrzyżowaną
z atrybutem sprawowanej godności duchownej lub świeckiej. Przedstawione w herbie atrybuty
godności w większości przysługiwały szlachcie. Wzdłuż lica najniższego stopnia podium, lecz nie
na nim, spoczywają czaszki stanu plebejskiego z atrybutami jego profesji. Rozpoznanie większości z nich nie stanowi trudności. Pewne niejasności występują przy określeniu niektórych koron
rangowych stosowanych w XVII w., bowiem te, na potrzeby kompozycji graficznej, potraktowane zostały w sposób nieco uproszczony. Częściowo pomocnym dziełem w ich rozpoznaniu jest
wydana, znacznie wcześniej, praca tego samego autora Tresor heraldique12, w której przedstawione
i opisane zostały poszczególne korony, od tiary papieskiej poczynając, po nakrycie głowy wicehrabiego, barona i archidiuka13.

Zob.: J. Francquart, Pompa funebris optimi potentissimique principis Alberti Pii, Archiducis Austriae, ...Veris imaginibus expressa a Iacobo Francquart... Ejusdem principis morientis vita..., Bruxellae 1623.
12
TRESOR / HERALDIQVE, / OV / MERCVRE / ARMORIAL. / Oú sont demonstrées toutes les choses necessaires pour
/ acquerir vne parfaite connoissance de l’Art de / blazonner. / Enrichy de Figures & du Blazon des Maisons Nobles & considera– / bles de France, & autres Royaumes & Estats de l’Europe. Auec deux Tables fort amples, à l’ay de desquelles on peut
/ trouuer d’abord le Nom & les Armes de / chacune Famille. / Par Mc. CHARLES SEGOING, Aduocat en Parlements,
& és Conseils d’Estat & Priué du Roy. / ...a Paris, M.DC.LVII. [1657].
13
Tamże, s. 460–466.
11
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Lico najwyższego stopnia, na którym ustawiony jest tron śmierci, wypełniają trzy ukoronowane czaszki ze skrzyżowanymi piszczelami, spoczywające na czwartym stopniu. Symbolizują one
przemijanie najwyższych godności. Od heraldycznej prawej strony są to czaszki: papieża w tiarze
biskupa Rzymu, cesarza w koronie zamkniętej o wysoko wzniesionych obłękach, i króla francuskiego14, o ażurowym niższym wysklepieniu obłęków, bądź też jakiegokolwiek innego władcy
w koronie królów dynastycznych15. Niższy rząd podium wypełniają, od strony prawej, cztery
czaszki: kardynała w kapeluszu księcia Kościoła16, króla w koronie otwartej o pięciu fleuronach
(elekcyjnego?), czy może wicekróla albo diuka i para17, dalej arcybiskupa w infule i z krzyżem procesyjnym oraz zapewne księcia w koronie o trzech fleuronach, gdyż żadna z czaszek tego rzędu nie
nosi nakrycia głowy w formie mitry książęcej. W środkowym rzędzie przedstawione zostały czaszki: biskupa — z infułą i pastorałem, zapewne hrabiego, choć w diademie zwieńczonym pięcioma,
a nie dziewięcioma perłami18, opata w infule bez dodatkowych atrybutów, barona z diademem
o obręczy oplecionej trzema rzędami pereł19, oraz zapewne rektora z atrybutem przypominającym berło zwierzchnika wyższej uczelni. Na pierwszym stopniu podium spoczywa sześć czaszek:
wicehrabiego z trzema dużymi perłami wieńczącymi diadem20, wicekanclerza z pojedynczą laską
w kształcie latarni, rycerza w hełmie z podniesioną przyłbicą i rozłożonymi obustronnie labrami,
następnie kanonika w typowym dla niego nakryciu głowy, kanclerza ze skrzyżowanymi laskami
zakończonymi latarniami i zwieńczonymi siedzącymi na nich ptakami oraz być może sekretarza
lub medyka z obręczą diademu pozbawioną klejnotów.
Przed pierwszym stopniem podium, jakby wprost na poziomie ziemi, przedstawiono w szeregu siedem czaszek najniższego stanu. Za pierwszą czaszką widoczne są kłosy zbóż, za drugą
kiście gron winorośli, przy trzeciej skrzyżowane maczugi zamiast piszczeli i leżące obok niej kółka
do żonglerki, przy środkowej — pędzle i paleta, przy kolejnej czekan murarski oraz drewniany
młotek i przebijak lub świder, przy przedostatniej flet skrzyżowany z lutnią i za ostatnią czaszką
cymbały, jeżeli zostały prawidłowo rozpoznane i są tym właśnie instrumentem. Mamy więc symbolicznie przedstawiony kres życia rolnika, ogrodnika, kuglarza, malarza, rzemieślnika, muzyka
i zapewne żyda, traktowanego w hierarchii społecznej najniżej, także wśród szeregu innych przedstawicieli stanu plebejskiego.
Tarcza herbowa typu francuskiego, zwieńczona jest koroną zamkniętą barwy czarnej, na której
osadzone zostały srebrne czaszki i tlące się płomyki tej samej barwy. Na obręczy, zamiast klejnotów osadzonych jest pięć ludzkich czaszek ze skrzyżowanymi piszczelami, przedzielonych płomykami w miejsce pereł. Zamiast fleuronów tyleż czaszek przebitych strzałami, czy może nadzianych
na gwoździe katowskie, których zadziory przebiły kości ciemieniowe, także ze skrzyżowanymi
piszczelami oraz rozłożonymi skrzydłami nietoperzy, jakby wyrastającymi z kości skroniowych.
Identyczna czaszka wieńczy złączenie obłęków, a te wysadzane są liniowo małymi czaszkami pozbawionymi żuchw, niczym perłami, oraz zdobione płomykami. Grot na czaszce spinającej obłęki, zastępuje sferę zwieńczoną krzyżem. Krzyż to znak symbolizujący zwycięstwo nad śmiercią.

Tamże, s. 463.
Tamże, s. 464–465.
16
Tamże, s. 461.
17
Tamże, s. 465.
18
Por. tamże.
19
Powinien mu przysługiwać diadem z pięciu podwójnych rzędów pereł na obręczy, jak to wskazuje Tresor heraldique..., por. tamże, s. 466.
20
Tamże, s. 466.
14
15
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Nie mógł stanowić zwieńczenia tej korony. W miejsce symbolu Odkupienia przedstawiony został
symbol śmierci — grot, który przebił czaszkę.
Tarczę flankują dwie splecione dołem gałązki, całkowicie uschłe, zapewne dębowe. Dewiza na
szarfie oznajmia o królestwie, czy nawet imperium śmierci.
Szkielet w godle herbowym symbolizuje śmierć, zniszczenie, przeciwieństwo życia i odwrotność kreacji. Stanowi wyobrażenie pojęcia abstrakcyjnego, które nie podlega porządkowi ustanowionemu przez ludzi w sferze materialnej. Kosa jest synonimem dobrych plonów, na które śmierć
nie narzeka. Układ zaś czaszek na stopniach podium odpowiada tzw. korowodowi śmierci, ikonograficznemu przedstawieniu sięgającemu czasów średniowiecza. Jedno z takich przedstawień21
rozpoczyna wyobrażenie śmierci niosącej trumnę na ramieniu i prowadzącej za rękę papieża.
Kolejna ujmuje króla, a drugą ręką chwyta za ramię kardynała. Następne przedstawienie śmierci
bierze pod ręce parę dworzan. Inna kostucha przytrzymuje rękę opierającego się chłopca i wyciąga dłoń po dziecko. Dalsze truchła biorą za rękę biskupa, ujmują dłoń księdza, kładą ramię na
szyi szlachcica i wyciągają dłoń po głowę mnicha.
Heraldyka zna szereg przedstawień wanitatywnych, na których występuje czaszka ludzka, czy
inne elementy kośćca człowieka, lub elementy nawiązujące do vanitas22, lecz wszystkie one odnosiły się do znaku rodowego ludzi, a tu mamy do czynienia ze znakiem herbowym pojęcia abstrakcyjnego — barokowego wyobrażenia chwili ostatecznej.
Prezentowany herb sprawia wrażenie, że autor dzieła wystawił śmierci szczególny pomnik,
dokonując jej swoistej nobilitacji, skoro obdarzył ją znakiem uprzywilejowanym. W dodatku
nie jest to zwykła nobilitacja, lecz szczególna, posiadająca w oczach autora naszego kompendium heraldycznego najwyższą z możliwych godności, przewyższającą godność królewską, cesarską i papieską razem wziętą. Śmierć jest ponad ich władzą i góruje nawet nad najmożniejszymi
doczesnego świata, co sugestywnie oddaje projekt godła herbowego. Tronuje ona na szczytowym
podium, ponad stopniem, na którym, pod jej nogami, spoczywają ukoronowane głowy najwyższych hierarchów. Śmierć według barokowego poglądu zrównuje wszystkich do roli swoich
poddanych, a w godzinie kresu życia objawia swoje absolutum dominium nad całą biomaterią.
W skrajnym wypadku śmierć, pod postacią trupa, szydzi z ukrzyżowanego na Golgocie Chrystusa, jak w pierwszej scenie Tańca Śmierci, dzieła Albrechta Kauci z 1649 r. z Berneńskiego
Muzeum Historycznego (il. 3)23.
Jest to jedyny bodajże wypadek, gdy zjawisku z zakresu pojęć abstrakcyjnych przyznano
nobilitację i to w sensie dosłownym. Zanim do tego doszło, zjawisku temu nadano zmaterializowaną formę ikonograficzną. Zostało ono przedstawione pod postacią szkieletu ludzkiego,
następnie truchła i trupa w różnych fazach rozkładu, najczęściej z pustymi oczodołami, pękniętą
Zob.: Book of Hours z miniaturami funeralnymi i kroczącą śmiercią ze swoimi ofiarami, karty 212 x 148 mm,
ok. 1430–1440 r.: Paris, Bibliothéque Nationale, Rothschild Ms. 2535, f. 108 v.–109 r., w: The Dictionary of Art,
t. 4, ed. J. Turner, London 1996, s. 370–372, il. s. 371.
22
Herb Izaaka Newtona przedstawiał skrzyżowane piszczele na czarnym polu, a luterańskiego biskupa Uppsali Laurentiusa Gothiusa (XVII w.) klepsydrę w czerwonym polu, zob.: P. Dudziński, Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997,
s. 138. W rodzimej heraldyce występuje herb Białogłowski, który w godle ma trzy kaloty bez żuchw, tak ułożone,
że dwie z nich są na spodzie, a jedna nad nimi. Istnieje też herb Trupia Głowa, przedstawiający czaszkę z wbitą
w jej kość ciemieniową głownią szabli, lub w innej odmianie tasaka typu malchus, w położeniu horyzontalnym,
zob.: K. Łodzia–Czarniecki, Herbarz Polski podług Niesieckiego treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów,
z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz dokumentów familijnych powiększony i wydany..., t. I,
Gniezno 1875–1888, s. 7 i 36; A. Heymowski, Polska Rola Herbowa IV: Szlachta 1: Stare herby polskie Ś – T (1–289),
pudło 26, poz. 244 i 245, mat. niepublikowane.
23
Bernisches Historisches Museum, inv. 822.2.
21
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3. Śmierć szydząca z Chrystusa na Krzyżu, fragment pierwszej sceny Tańca Śmierci Albrechta Kauci z 1649 r.
w Bernisches Historisches Museum, fot. M. D. Kossowski

powłoką brzuszną, miejscowo odsłoniętym kośćcem, a nawet wężami czy węgorzami i larwami
wijącymi się w rozkładającej się masie. Liczne przedstawienia ikonograficzne ukazywały taką
postać śmierci.
Główną przyczyną podejmowanego tematu vanitas, która ujawniła się w dobie baroku w formach obecnych w każdym rodzaju sztuki, było chyba przekonanie wyrażające się Horacjańską sentencją cita mors venit, w sensie cito venit — szybko przychodzi śmierć24. Przekonanie to
wyrażało się nie tylko w poglądzie co do szybkiego przemijania życia, ale także w sensie często
pojawiających się zdarzeń losowych, jakimi były dwa największe nieszczęścia tamtych czasów —

24

Q. Horatius Flaccus, Sermones I. 1,8.
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morowe powietrze i wojny, zwłaszcza wojna trzydziestoletnia, która odcisnęła głębokie piętno na
pokoleniu, które ją przeżyło i na jego spadkobiercach.
W Polsce pojęcie śmierci nie znalazło wyrazu w nadaniu jej znamion nobilitacji poprzez
umieszczenie podobnego herbu w drukach heraldycznych. Trafne było to odczucie, gdyż w istocie bezceremonialność zjawiska przeczy pojęciu nobilitas, a więc ma charakter plebejski. Jednym z powodów takiego podejścia mogła być pogarda naszych przodków dla śmierci, związana
z przedkładaniem chrześcijańskiej wieczności rajskiej nad życie doczesne i głęboka wiara w zmartwychwstanie w dniu końca świata.
Z drugiej strony śmierć istnieje z woli Stwórcy i jest konieczna w trwaniu bytu w innej czasoprzestrzeni. Czy z tej racji zasługuje na jakąś formę nobilitacji?
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Herby „przemysłowe”

T

emat Herby „przemysłowe” jest w pewnym sensie nieprecyzyjny, ale herby w Królestwie Polskim tworzone przez władze zaborcze miały charakter tworów sztucznych i na pewno nie
oddawały ducha polskiej heraldyki. Były tworami wymyślonymi w Petersburgu i także celom
Imperium miały służyć.
Połowa XIX wieku przyniosła wraz z reformą administracyjną pierwsze ostrzeżenie dla polskiej
tożsamości heraldycznej w zakresie heraldyki terytorialnej. W 1849 r. wprowadzono nowe herby
dla nowo powstałych guberni. Gubernia warszawska, w skład której weszły fragmenty terenów
dawnych województw kaliskiego, łęczyckiego, mazowieckiego, rawskiego i Kujaw, w nowym herbie siedmiopolowym zgromadziła wszystkie herby tych obszarów, bez względu na skalę inkorporacji dawnych prowincji do nowej guberni. Powstał nowy herb złożony z wielu pól. Gubernia
lubelska w nowym herbie, w czteropolowej tarczy, zgromadziła herby dawnego lubelskiego i ziemi chełmskiej wraz z Orłem i Pogonią symbolizującymi Podlasie (il. 1), gubernia płocka w tarczy
dwudzielnej w słup obok płockiego orła z literą P na piersi zmieściła głowę króla z herbu ziemi

1. Herb guberni lubelskiej

2. Herb guberni płockiej
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dobrzyńskiej (il. 2), a w herbie guberni augustowskiej ponownie znajdujemy Pogoń oraz mobilia
herbu żmudzkiego — niedźwiedzia. W herbie guberni radomskiej obok sandomierskich pasów
znalazł się orzeł.
Przypominam o tym, gdyż równolegle z wprowadzeniem nowych herbów gubernialnych1, niebędących ostatnim słowem heroldii petersburskiej, już w 1846 roku zaczęto prace nad kodyfikacją herbów miejskich. W tym celu wysłano polecenie do władz municypalnych z żądaniem nadsyłania informacji o używanych herbach, wraz
z informacją o podstawie ich wykorzystywania.
Polecenie to z Sekretariatu Stanu zostało rozesłane za pośrednictwem Namiestnika Królestwa
Polskiego i Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Cesarz nie zatwierdził nadesłanych herbów, mimo że aż 455 miast nadesłało wizerunki
swoich herbów. Wynikało to ze stwierdzenia, iż
zanadto przypominały o dawnych tradycjach
polskich miast2.
Raz jeszcze nakazano miastom przesłanie informacji o ich herbach w 1867 roku za pośrednictwem namiestnika hr. Berga (il. 3).
O ile materiały zgromadzone podczas pierwszej ankiety nie zachowały się, gdyż zostały zniszczone przez Niemców po upadku powstania
warszawskiego, o tyle dokumentacja z lat 60.
XIX wieku do dziś przechowywana jest w aktach
heroldii w Petersburgu. Poniżej zaprezentuję kil3. Teodor hr. Berg, namiestnik Królestwa Polskiego
ka przykładów kreacji z tych lat.
Nie muszę dodawać, że zachowane materiały
mają kapitalne znaczenie dla polskiej heraldyki samorządowej. W aktach tych zachowały się nie
tylko rysunki herbów i kopie przywilejów lokacyjnych, ale także rysunki pieczęci i odciski tłoków.

Kreacje urzędników heroldii
Nie tylko Królestwo zostało „obdarowane” herbami wykreowanymi w heroldii rosyjskiej w Petersburgu, także wiele miast rosyjskich otrzymało nowe symbole po 1857 roku. Obecnie — co
warto zaznaczyć — Departament Heroldii Rządzącego Senatu w Sankt Petersburgu stara się
przywrócić tym miastom ich pierwotne herby, zdając sobie sprawę, jak złe realizacje powstały
w połowie XIX wieku. W ostatnich latach wiele z tych zmienionych herbów otrzymało nowe
realizacje. Są wśród nich także herby, które już w XVIII stuleciu zawierały elementy wiążące się
z przemysłem.
O herbach tworzonych na ziemiach Królestwa Polskiego zob. Heroldia Królestwa Polskiego, katalog wystawy dokumentów ze zbiorów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu, 17.XII.2001–3.II.2002,
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, red. S. Górzyński, Warszawa 2001.
2
M. Adamczewski, Miejsce „Albumu herbów miast Królestwa Polskiego” z 1847 roku w polskiej heraldyce miejskiej,
[w:] Herby miast polskich w okresie zaborów (1772–1918). Materiały sesji naukowej, Włocławek 5–6 grudnia 1996 r.,
red. S. K. Kuczyński, Włocławek 1999, s. 109–130.
1
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Jest to dobrze widoczne także na przykładzie herbów guberni powstałych w 1896 roku.
Owych 10 herbów (z wyjątkiem herbu guberni
lubelskiej — il. 4) w niczym nie przypomina
dawnych symboli.
Projekty znane z akt heroldii to luźna dywagacja jej urzędników (jednym z nich był B. Kione)
na tematy heraldyczne bez jakiejkolwiek próby
odniesienia się do historycznych tradycji regionu. W jednym przypadku nawiązano do herbu
Warszawy (il. 5, 6). Nie była to jednak syrena
tylko bardzo niezgrabny stwór, bardziej przypominający smoka znanego z herbu ziemi czerskiej
(niestety potem, w latach 80. zeszłego wieku,
tym samym tropem poszli A. Koch i A. Kulikowski, a ostatnio A. Znamierowski, reminiscencje tych pomysłów znajdujemy w herbie Grój4. Herb guberni lubelskiej z 1896 r.
ca). Nawet jeśli w herbie miejskim pozostawiano
symbol z czasów polskich, to jego przetworzenie
szło daleko. Dwa groty w herbie Grodziska tworzą w projekcie z 1867 roku raczej kwadrat niż
owe groty (il. 7), a w herbie Łowicza pelikan nie karmi swoją krwią piskląt, tylko łowi rybę (il. 8).
Ponadto w herbach miejskich pojawił się kanton z herbem gubernialnym (niestety do tej tradycji
nawiązują także dzisiaj twórcy herbów, np. Jerzy Michta w herbach miast i powiatów w Świętokrzyskiem, ale nie tylko on).
Wróćmy jednak do symboli przemysłowych. Herby gubernialne powstałe w 1896 r. pełne są
symboliki związanej z wytwarzaniem i przemysłem, zarówno rolnictwem, jak i przetwórstwem.

5. Herb Warszawy w okresie Królestwa Polskiego

6. Jeden z projektów herbu Warszawy z 1874 r.
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7. Projekt herbu Grodziska, w kantonie herb gubernialny

8. Korona muralis oraz kanton w projekcie herbu Łowicza

Ostatecznie guberni warszawskiej, która obejmowała głównie tereny rolne, przypisano snop zboża symbolizujący przemysł rolny, a dla podkreślenia przecinającej ją na dwie części Wisły — rzekę (il. 9). Snop mający tę samą wymowę ideową znalazł się także w herbie guberni radomskiej,
która też w tych latach rozwijała się jako centrum przemysłu (il. 10). Charakter przemysłu rolnego guberni kaliskiej również znalazł swój wyraz w kłosach zbóż, ale ze zwróceniem uwagi na produkcję wełny, która była dostarczana m.in. do zakładów przędzalniczych
w Łodzi i okolicy (il. 11). Charakter regionu — związany z produkcją rolną — oddaje także
wprowadzony herb guberni płockiej: ponad dwoma wieżami, między którymi skrzyżowane klucze, przedstawiono trzy kłosy zboża (il. 12).

9. Herb guberni warszawskiej

10. Herb guberni radomskiej
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11. Herb guberni kaliskiej

12. Herb guberni płockiej

Odmienny charakter, związany jednak z działalnością handlową, ma herb guberni łomżyńskiej — statek, nad nim dwa romby mające symbolizować — jak można się domyślać — paki
z towarami (il. 13).
Do produkcji przemysłowej, a konkretnie produkcji tkackiej, odwołuje się herb guberni
piotrkowskiej (il. 14). To właśnie na tym terenie rozwijał się dynamicznie w Królestwie Polskim
przemysł tekstylny, którego wyroby na znaczną skalę były eksportowane do guberni centralnych
Imperium. W latach bezpośrednio poprzedzających stworzenie nowych herbów gubernialnych
bujnie rozkwitała produkcja tekstylna regionu łódzkiego, zalewając rynek rosyjski, nie dziwi za-

13. Herb guberni łomżyńskiej

14. Herb guberni piotrkowskiej
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tem, że symbolika związana z tą gałęzią przemysłu
została nad Newą wprowadzona do herbu guberni piotrkowskiej. Tylko gwoli uzupełnienia warto dodać, że powstał inny projekt herbu guberni
piotrkowskiej nawiązujący bezpośrednio do herbu Piotrkowa (il. 15), choć i to nawiązanie było
tylko iluzoryczne, zlikwidowano bowiem Orła
Białego ponad murami, a w bramie umieszczono
orła dwugłowego (ten pomysł zresztą z punktu
widzenia heraldyki należy uznać za szczęśliwy —
oczywiście w kontekście ówczesnej przynależności Piotrkowa do władztwa cesarzy Rosji).
Także gubernia kielecka została doceniona za
jej produkcję przemysłową. Ten staropolski okręg
przemysłowy, w którym znajdowały się liczne
zakłady hutnicze, został „nagrodzony” herbem
15. Projekt herbu Piotrkowa, z widocznym
przedstawiającym gorejący piec hutniczy.
skreśleniem Orła z herbem Ciołek na piersi
Przegląd herbów gubernialnych w kontekście
symboliki związanej z głównymi gałęziami przemysłu obecnych na ich terenie pokazuje, że także
nowa kreacja może być przemyślana i tworząca spójną całość. Ja w tym miejscu nie wartościuję
tej realizacji, sygnalizuję tylko kompleksowość zaproponowanych nad Newą przedstawień. Za
herbami gubernialnymi poszły realizacje nowych herbów miejskich.
Nim przejdę do prezentacji herbów powstałych w XIX wieku, a które w swej symbolice nawiązują do produkcji przemysłowej (zawsze wiążącej się z regionem), pragnę zwrócić uwagę,
że symbolika przemysłowa była charakterystyczna dla XIX wieku. Nie tylko w odniesieniu do
heraldyki terytorialnej. Także, o czym pisałem przed kilkunastoma laty, w herbach nadawanych
podczas nobilitacji w Galicji znajdujemy podobne odniesienia. Warto tu przypomnieć, że projekty herbów przygotowywali sami zainteresowani, a to znaczy, że zależało im na takim a nie innym
nadaniu. Pół koła zębatego otrzymał prezes krakowskiej Izby Przemysłowo–Handlowej Teodor
Baranowski Edler von Zgoda (1887 r.) (il. 16a); Wojciech Dobija von Kamieniec, c.k. pułkownik, który otrzymał nobilitację jako oficer, uczestnik kampanii wojennej, umieścił w swoim herbie koło młyńskie, na pamiątkę swoich rodziców właścicieli młyna (1917) (il. 16b); Ferner Edler
von Fernberg, kontroler kasy salinarnej w Bochni, umieścił w herbie wejście do kopalni (1786)
(il. 16c); podobnie z salinami związani byli — także przez herby — Freindl von Freindelsberg
(znaki chemiczne soli), odkrywca nowego pokładu soli w Wieliczce (1796); Antoni Friedhuber
Ritter von Grubenthal (wejście do kopalni) (1794); symbole związane z piwowarstwem (chmiel
i owies) znalazły się w herbie browarnika Jan Goetza Edler von Okocim (1881) (il. 16d); Franciszek Hilburg Edler von Ehrenfels, urzędnik żup wielickich, ukazał także wejście do kopalni
(1794). Aby nie zanudzać już osobami związanymi z salinami, poprzestanę na jeszcze jednym
przykładzie Jana Nepomucena Ritter von Sahera, który jako administrator dóbr skarbowych
w Galicji i tamtejszych salin otrzymał w herbie snop zboża i beczkę soli oraz żelazo i młotek —
symbole górnicze (1818). Podobne przykłady można byłoby także podać dla Królestwa Polskiego, ale ponieważ ten temat nadal czeka na swego badacza, przechodzę do herbów miejskich.
Tradycja herbów z symboliką przemysłu miejskiego, czy też raczej regionalnego, jest długa
i nie stanowi jakiegoś novum w heraldyce samorządowej. Pozostając tylko na gruncie polskim,
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można wskazać np. herb Bochni (XIV w.), Wieliczki (XV w.) (il. 17) i Olkusza (XVI w.), czy
pieczęcie tych miast, w których znalazły się elementy wiążące się z tak dochodową gałęzią przemysłu wydobywczego, jaką było kopalnictwo soli i rudy ołowiu. Doniosłe znaczenie rolnictwa,
a szczególnie gospodarki leśnej, znajduje odzwierciedlenie np. w herbie Ostrowa (ocięty ostrzew).
Przemysł wydobywczy był bardzo chętnie eksponowany w herbach małopolskich. Wspomniane wcześniej trzy miasta (dziś znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej) otrzymały herby już
w okresie staropolskim. Podobnie Drohobycz, który otrzymał herb związany z wydobyciem soli
i handlem nią — 9 beczek soli; kolejne nadanie w okresie boomu gospodarczego związanego
z wydobyciem ropy naftowej przyczyniło się do powstania herbu Borysławia. Miasta, które było

a

d

b

c

e
16. Herby z nobilitacji: a — Baranowski, b — Dobija, c — Ferner,
d — Goetz (herb szlachecki), e — Goetz (herb baronowski)
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ważnym punktem na gospodarczej mapie
Galicji. Warto zwrócić uwagę, że herb
Borysławia (il. 18) dość wiernie oddaje
ówcześnie użytkowane szyby naftowe,
niech dowodem tego będą przedwojenne
zdjęcia tej okolicy (il. 19a–b).
W Królestwie Polskim przeprowadzono szeroką akcję mającą na celu ustalenie,
jakimi herbami powinny posługiwać się
17. Pieczęcie Bochni i Wieliczki
miasta. W tym celu rozesłano ankietę–
zapytanie do wszystkich miast na terenie Królestwa. W ślad za nią zaczęły napływać odpowiedzi, dzięki czemu stało się możliwe stworzenie „Albumu Heroldii” — na ten temat pisano już
kilkukrotnie (ostatnio M. Adamczewski), źródło to dzisiaj nieistniejące odcisnęło jednak swoje
piętno także na współczesnej heraldyce polskiej. Pozostała kopia części materiałów tzw. Album
Podczaszyńskiego, a także pośrednio poprzez wykorzystanie przez M. Gumowskiego notat sporządzonych przed zniszczeniem „Albumu Heroldii”.
Warto jednak zacytować (za M. Adamczewskim) pewien fragment dotyczący mentalności
mieszkańców jednego z miast Królestwa — Modliborzyc. Mieszkańcy ci nie mając pewności,
jakim herbem powinni się posługiwać, a także co przedstawia pieczęć, w piśmie do władz w Petersburgu „życzyli sobie, by ich przyszłym, a nowo wykreowanym godłem była szpula oznaczająca tkaczy żyjących i pracujących w Modliborzycach”3, podobnie mieszkańcy Janowa uważali,
„że zdecydowanie lepszym identyfikatorem ich miejscowości będzie łódź, symbolizująca port
i handel wiślany”4. Produkcja lokomotyw (przemysł ciężki) obok tradycji właścicielskiej znalazła
się w herbie miasta Kromołowa (lokomotywa i lilia heraldyczna), heroldia jednak tego projektu
nie zatwierdziła. Największe centrum przemysłowe Królestwa — powstałe, można by rzec, z niczego — Łódź chciała łączyć w swym herbie tradycję wraz z herbem mówiącym — godło herbu
Łodzia, Radwan oraz współczesność poprzez czółno tkackie w łapie lwa siedzącego w łodzi5.
Zgierz miał zaprojektowane pole trójdzielne w skos, w polu pierwszym błękitnym wrzeciona
tkackie i dwie szpule — niebieska i czerwona, w środkowym polu tekst złoty „Bogu po sławu,
caru po czest”, w polu trzecin czerwonym koło zębate srebrne.
Czółenko tkackie było częstym motywem nowej kreacji heraldycznej. Pojawiło się w herbie
Tomaszowa Mazowieckiego zaprojektowanym w 1894 roku, dla lepszego podkreślenia jego znaczenia, w połączeniu z baranem. Obecnie herbem jest w polu złotym panna na niedźwiedziu,
a zatem bezpośrednie nawiązanie do herbu założycieli miasta — Ostrowskich.
Już tylko dla przykładu zajmę się dwoma niedoszłymi herbami, jakie zostały zaprojektowane
na początku XX wieku6. Było to związane z ciągle trwającą akcją ustalania wizerunków herbów
dla Królestwa Polskiego.
Sosnowiec jako miasto zaczął funkcjonować od 10 czerwca 1902 roku. W związku z tym
konieczne stało się także ustalenie herbu. 13 września 1904 roku magistrat wysłał do Piotrkowa
projekt herbu, według „Przemysłowo–Handlowego Kuriera Sonowieckiego” jego autorem był
budowniczy miejski Stefan Byszewski.
M. Adamczewski, Miejsce „Albumu herbów miast Królestwa Polskiego”, op. cit., s. 114–115.
Ibidem, s. 115.
5
Ibidem, s. 118–119.
6
RGIA, f. 1343, op. 15, d. 326, Sosnowiec k. 259 i Zduńskiej Woli k. 245. Oba projekty herbów publikowałem,
ale bez bliższego omówienia zagadnienia, w Heroldia...
3
4
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18. Herb Borysławia (okres międzywojenny)

19a–b. Borysław, widok szybów naftowych
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20. Projekt herbu Sosnowca

21. Herb Sosnowca, rysunek z okresu
międzywojennego

Herb Sosnowca zaprojektowany na początku XX wieku był „pięknym” obrazkiem, zawierającym wiele treści, jednakże jego kompozycja to klasyczny wytwór heraldyki papierowej, tworzona
bez znajomości reguł rządzących sztuką heraldyczną (il. 20–21). Sztuką, która nie jest sama dla
siebie jakimś hermetycznym sposobem przedstawień ikonograficznych. Heraldyka, stosując się
do swoistych reguł, narzuca autorowi rysunku, kompozycji herbu, ramy, dzięki którym stworzony (lub tylko oddany na nowo) herb jest czytelny. Niestosowanie się do jej zasad prowadzi do
tworzenia wizerunków nieczytelnych, niespełniających swoich zadań. Heraldyka, podobnie jak
zasady kreacji znaków firmowych (logo), ma na celu jednoznaczne przedstawienie przekazu, jaki
ma zostać odebrany przez widza. Jednakże inna geneza kreacji, a także zamknięcie kompozycji
w tarczy powodują, że grafik projektujący logo ma większe możliwości. Niemniej projektanci
w XIX wieku przejawiali wiele inwencji przy tworzeniu herbów7. Jedna z takich malowniczych
kompozycji znalazła się w herbie zaprojektowanym dla Sosnowca.
Z uwagi na to, że rysunek jest malarski, nie podejmuję się opisu zgodnego z zasadami blazonowania. Próbując go opisać, użyję języka prozy, niemniej z elementami blazonowania. Tarcza
podzielona w prawo skos, której pole pierwsze z głowicą naturalnego koloru ziemi przechodzącego w błękit, na ziemi po prawej zakład przemysłowy z wieżą wydobywczą z kołem zębatym wyOpisując nadania herbów w Galicji, przytaczałem opis K. Chłędowskiego, który to prześmiewczo pisał o tworzonym dla ministra Lidla herbie, jak to z przyjacielem wymyślił — „wesz na bębenku kozła skaczącą”.

7
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chodzącym z budynku o trzech oknach i dachem skośnym, do tego budynku w poprzek stojący
drugi dom stojący szczytem, w którym dwa okna, nieco odsunięty od tych dwóch budynków
komin o połowę wyższy niż wieża z kołem, z komina unosi się biało–szary dym. Budynki ceglane
(czerwone), konstrukcja wieży i koła czarna. Na lewo od zabudowań pojedynczo rosnących 6 sosen układających się na przemian niższa i wyższa, wszystkie naturalne, po lewej stronie głowicy
zalesienie przechodzi w gęsty las. Tu należy się wstrzymać z dalszym opisem, gdyż należy się zastanowić, czy aby nie są to jakieś istniejące zabudowania mające faktyczne umiejscowienie w terenie?
W polu pierwszym poniżej głowicy znajduje się kilka linii i pasów na przemian (jasno)błękitnych, czarnych i żółtych. Nie tworzą one znanych w heraldyce układów, a są, jak wynika choćby
z dzisiejszego opisu herbu, oddaniem układu geologicznego pod miastem! Jakby nie dosyć tego
pomysłu, aby nie było wątpliwości, że mamy do czynienia z geologią, podziemną strukturą, na
owych pasach i liniach położona została mała tarcza w skos, w której polu srebrnym skrzyżowane
symbole górnicze czarne młot i żelazo. Sądzę, że skos, jaki dzieli pole tarczy, należy wiązać z nowo
wytyczanymi liniami ulic, albo z linią kolejową, która w tak znacznym stopniu przyczyniła się
do rozwoju miasta. Druga, dolna lewa część tarczy składa się z kilku symboli. Rzeka płynąca
i tworząca rosochę (dwie zbiegające się linie wody, gdyż znowu określenia z języka blazonowania
nie nadają się do opisu owego przedstawienia) to Przemsza, którą tworzą dwie Przemsze — Biała
i Czarna. Ponieważ jednocześnie ta rzeka jest miejscem styku trzech zaborów — trzech państw,
znalazły się one w tym przedstawieniu za pośrednictwem symboliki barw: w górnej części barwy
Rosji srebrna–błękitna–czerwona, po prawej u dołu czarno–żółte barwy Królestwa Prus, a po
lewej u dołu czarno–żółte barwy Austrii. Ponieważ, podobnie jak w polu pierwszym, w polu
drugim projektant najwidoczniej czuł niedosyt przekazanej informacji, umieścił na barwach rosyjskich jeszcze kilka elementów, są to koła zębate, jakieś elementy produkcyjne w postaci walców

22. Projekt herbu Sosnowca (detale) oraz współczesny widok Sosnowca
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(może z hut do walcowania stali, a więc jednej z gałęzi przemysłu sosnowieckiego) oraz czółna
tkackie, a także koła, być może kolejowe albo koła z wież szybów górniczych.
To jednak nie wyczerpało symboliki miejskiej, symboliki przemysłowej wtłoczonej w małą
tarczę herbową. Piece, a właściwie kominy wieńczą tarczę. Mamy tu zatem przypadek twórczego
przerobienia korony murowej wieńczącej herby miejskie (nie tylko w Rosji), która normalnie
przedstawia mury miejskie i baszty, blanki (w heraldyce rosyjskiej), na symbole właściwe dla
tego miasta. Nie jest to jednak koniec, herb ten został, można by rzec, ożywiony. Na czymś
w rodzaju kładki łączącej oba kominy umieszczono ramię męskie,
muskularne, zgięte w łokciu, trzymające młot.
Tego wszystkiego było nadto nawet urzędnikom heroldii
w Petersburgu. Wprowadzone zmiany ustaliły herb na sto lat.
Obecnie obowiązujący herb (il. 23) — mimo iż ze względu na
swą symbolikę przypominający o zaborach budził wątpliwości
już w okresie międzywojennym — nie został zmieniony. Według
informacji znajdującej się na stronie internetowej miasta, w latach 30. XX wieku Polskie Towarzystwo Heraldyczne podjęło się
przygotowania nowego herbu. Mimo zawarcia jakiegoś porozumienia między Towarzystwem a władzami miasta nie doszło do
powstania nowego herbu. Opis obowiązującego obecnie herbu
zamieszczony na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu brzmi następująco: „Herb miasta składa się z dwóch części: tarczy heraldycznej i zwieńczenia. Tarcza podzielona jest na połowę
linią ukośną koloru czerwonego. Lewa górna połowa o kolorze
białym jest podzielona na trzy części wstęgami w kolorze niebie23. Sosnowiec, współczesny
skim, symbolizującymi rozwidlenie rzek. Prawa dolna połowa,
rysunek herbu
obrazująca uskok warstw geologicznych, podzielona jest pionowo
na dwie części: część skrajną o trzech polach: każde z pól tworzą:
ukośny pas żółty umieszczony nad czarnym; część wewnętrzna,
składająca się z pól analogicznych jak w części skrajnej, lecz przesuniętych w dół o 1 wysokości pola. Tarczę herbu zwieńcza mur
ceglany w formie łuku, z którego wystają trzy kominy ceglane.
Zza środkowego wystaje ręka z zawiniętym rękawem białej ko24. Sosnowiec, współczesna flaga szuli, zgięta w łokciu do prawej strony herbu. Dłoń ujmuje młot
w kolorze czarnym i brązowym”8.
Dla porządku przedstawiam także flagę Sosnowca przypominającą o położeniu miasta nad
rzekami9 (il. 24).
Tak jak Sosnowiec swój rozwój zawdzięczał przemysłowi, który w tym mieście rozwinął
się bardzo dynamicznie w XIX stuleciu, tak też Zduńska Wola z małej osady przerodziła się
w prężne miasto w tym samym okresie. Osada znana w średniowieczu dopiero 25 października
1825 roku uzyskała prawa miejskie, w wyniku działań Stefana Złotnickiego h. Prawdzic. Sprowadzono wówczas tkaczy, głównie ze Śląska. W 1895 roku tom XIV Słownika geograficznego
Królestwa Polskiego przyniósł informację o trzech tkalniach parowych oraz o wielu tysiącach za<http://www.sosnowiec.pl/strefa_mieszkanca/artykuly/k1,96,zakochaj_sie_w_sosnowcu/k2,140,historia/
k3,151,insygnia/> [dostęp 2011-05-09].
9
Ibidem.
8
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kładów domowych. Te trzy duże tkalnie znalazły odzwierciedlenie w projekcie herbu przesłanym
do Petersburga.
Symbolom heraldycznym Zduńskiej Woli M. Adamczewski i J. Śmiałowski poświęcili artykuł
Cztery herby Zduńskiej Woli10, w którym dokładnie analizują herby związane z tym miastem. Nie
analizują jednak bliżej projektu, któremu poświęcę kilka słów poniżej.
Projekt herbu znany z tego samego poszytu co projekt Sosnowca przynosi czarno–biały,
wykonany tuszem rysunek, który można byłoby opisać jako tarcza dwudzielna w pas, w polu
pierwszym trzy fabryki między mniejszymi duża, w tle widoczne jeszcze dwa zabudowania z kominami. Niemniej te dwa zabudowania traktowałbym jako „miasto”, które w tle tych fabryk się
rozwija (il. 25). Takie ujęcie tego przedstawienia jest uzasadnione o tyle, że fabryki prowadziły system nakładczy, poprzez rozdawanie przędzy wykonawcom i odkupowanie gotowego produktu. Ten sposób produkcji dominujący w mieście znajdujemy w polu drugim tarczy, gdzie

25. Projekt herbu Zduńskiej Woli
M. Adamczewski, J. Śmiałowski, Cztery herby Zduńskiej Woli, [w:] Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej
(1918–1939). Materiały sesji naukowej Włocławek 24–25 października 2001 r., red. S. K. Kuczyński, Włocławek
2002, s. 169–183.

10

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

Sławomir Górzyński

na podstawie (u dołu tarczy na liniowanej podstawie) maszyna tkacka przedstawiona w sposób
przestrzenny. Pracuje przy niej jedna osoba, na rysunku można rozpoznać, że jest to kobieta,
o długich włosach, w sukni. Ponadto opisany wyżej sposób produkcji nakładczej można także
zaobserwować w jeszcze jednym, a może dwóch szczegółach rysunku. Do miejsca, gdzie znajduje
się maszyna tkacka, prowadzą drzwi, a więc jest ona nie w hali fabrycznej, a w małym rodzinnym
zakładzie tkackim, czy też raczej po prostu w mieszkaniu, a może nawet w jakiejś komorze, gdyż
być może fryz znajdujący się ponad maszyną to rodzaj daszku nad jakąś wiatą, komorą, gdzie maszyna jest ustawiona. Niestety nie dysponuję żadnymi ilustracjami takich zakładów przędzalniczych ze Zduńskiej Woli, aby poprzeć swoje spostrzeżenie, ale wydaje mi się one prawdopodobne.
Choć na szczęście ten projekt herbu nie został wprowadzony do symboliki miejskiej, władze
miasta zdecydowały o dodaniu do niej kompozycji heraldycznej — dwóch herbów szlacheckich — choć nieco odmienionych, jak wynika z ilustracji na stronie internetowej miasta (barwy
piór w herbie Ostoja)11. Niemniej do tego zamieszania przyczyniły się jeszcze publikacje M. Gumowskiego (ul i trzy pszczoły) oraz J. Plewako i J. Wanaga, w herbarzu których pojawił się
jedynie herb Prawdzic, jako herb miasta Zduńska Wola, co już jest całkowicie błędnym przekazem, niemającym uzasadnienia historycznego i prawnego. Niestety decyzja rady jest zgodna
z prawem. Wskazuje to po raz kolejny, że tylko istniejąca Komisja Heraldyczna o silnym umocowaniu prawnym, mając możliwość zablokowania decyzji rady w dziedzinie symboliki samorządowej, ma sens na gruncie polskim.

Opis herbu (!) według strony internetowej to: „Herbem Zduńskiej Woli jest zaadaptowany znak heraldyczny rodowy założycieli miasta — Prawdzic i Ostoja. Na tarczy pierwszej (lewej) widnieje herb Prawdzic: w polu srebrnym
na murze czerwonym z blankami pół złotego lwa zwróconego w lewo i trzymającego w łapach pierścień albo prawdę,
czyli zwierciadło. Obwódka tego pierścienia lub zwierciadła jest koloru złotego. Nad tarczą herbową umieszczona
jest złota korona, na której znajduje się pół złoty lew (jak na tarczy). Herbem tym pieczętował się założyciel miasta,
Stefan Złotnicki. Na tarczy drugiej (prawej) znajduje się herb Ostoja — rodowy herb żony założyciela miasta, Honoraty z Okołowiczów. Przedstawia on w polu czerwonym miecz ze złotą rękojeścią zwróconą srebrnym brzeszczotem
(ostrzem) w dół, między dwoma złotymi półksiężycami odchylonymi na zewnątrz. Nad tarczą znajduje się korona,
w której umieszczono pięć piór strusich, w tym dwa złote między trzema czerwonymi” <http://www.zdunskawola.
pl/www/portal?id=57822>.
11
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Hortenau — nieznani Habsburgowie1

R

ód Habsburgów, a właściwie ród habsbursko–lotaryński, przez długi czas rządził się prawem
zwyczajowym opartym na tradycji. Podstawą prawną jego pozycji w monarchii była, według niektórych starszych dokumentów, przede wszystkim Sankcja pragmatyczna z roku 1713,
która uprawomocniła zasadę niepodzielności państwa oraz władzy panującej dynastii. Uszczegółowiła również zasady dziedziczenia tronu, na który w razie konieczności wstąpić mogły nawet kobiety. Jednocześnie z zasadami dziedziczenia wzmacniała hierarchiczną strukturę dynastii
oraz trudne kwestie ceremoniału. Od tamtej pory każdy członek rodziny znał swoje miejsce
wewnątrz rodu Habsburgów, a wszelkie spory o pierwszeństwo, tak częste przed rokiem 1713,
straciły rację bytu2.
Zasady funkcjonowania dynastii, tak samo jak obowiązki jej członków, nie zostały jednak
spisane. Do ich kodyfikacji doszło w tzw. Cesarsko–austriackim statucie rodzinnym z 3 lutego
1839 (Kaiserlich Oesterreichische Familien–Statut vom 3. Februar 1839). Jego postanowienia, aż
do upadku monarchii, były tajne, co od drugiej połowy XIX wieku prowokowało ostrą krytykę ze
strony posłów parlamentu. Posiadający 61 paragrafów dokument, od dnia powstania przechowywany był w Haus–, Hof– und Staatsarchiv, które podlegało Ministerstwu Spraw Zagranicznych
i Domu Cesarskiego. Funkcje w nim sprawowali zazwyczaj arystokraci z najlepszych domów,
między innymi dlatego, że w zakresie ich kompetencji, poza kwestiami stosunków dyplomatycznych, znajdowały się również problemy całej rodziny cesarskiej.
Statut rodzinny z roku 1839 był w głównej mierze dziełem kanclerza Klemensa księcia von
Metternich, który starał się zachować i wzmocnić nie tylko wpływy Austrii, ale również jedność
całego rodu Habsburgów, tak zagrożoną po śmierci cesarza Franciszka I. Jego syn i następca Ferdynand I miał „duże problemy ze sobą”, a wrażenie, że występował w imieniu całej dynastii, było
czysto iluzoryczne. Władcy Toskanii i Modeny, pomimo tego że byli uzależnieni od wojskowej
siły Wiednia, przestawali uznawać autorytet słabego cesarza, a węgierska linia, reprezentowana
przez tamtejszego palatyna arcyksięcia Józefa (1776–1847), wspierającego autonomiczne tendencje Korony Świętego Stefana, stawała się niebezpiecznie niezależna. Statut rodzinny został więc
uchwalony głównie po to, aby wzmocnić pozycję słabego władcy, którego uprawnienia jako głowy
rodu były zakorzenione w prawie i niezmienne: „Cesarzowi jako głowie rodziny przysługuje nie
tylko suwerenność i jurysdykcja nad wszystkimi członkami rodziny, ale również prawo do szczególnego dozoru, które obejmuje w szczególności opiekę, kuratelę oraz nadzór nad wstępowaniem
Praca powstała w ramach projektu badawczego MSM (czes. Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania
fizycznego) nr 0021620827.
2
Por. Valentin Urfus, 19.4.1713 — Pragmatická sankce: rodný list podunajské monarchie, Praha 2002.
1
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w związki małżeńskie, ale przede wszystkim kontrolę wszelkich działań i stosunków najwyżej
postawionych członków rodziny, które mogłyby mieć wpływ na honor, powagę, spokój, porządek i dobrobyt najjaśniejszej arcydynastii”3. Choć statut był czasem postrzegany jako sposób na
zwiększenie wpływów Metternicha, po roku 1848, kiedy to na tronie zasiadł młody Franciszek
Józef I, stał się głównym filarem, na którym oparł swoją władzę wewnątrz dynastii, usprawiedliwiającym ingerencje w życie pozostałych Habsburgów.
Według rodzinnego statutu cała rodzina tworzyła tzw. dom habsburski, trwałą i wewnętrznie zhierarchizowaną grupę społeczną z władcą — cesarzem na czele. Wpisanie tej struktury
w ramy prawa było niezmiernie ważne, ponieważ aż do roku 1839 stosunki między władcą
a członkami jego rodziny opierały się na tradycji i układach. Władcy przysługiwała nie tylko
zwierzchność w kwestiach sądowniczych nad członkami rodziny (istniał specjalny sąd pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych), lecz także prawo nadzoru nad zachowaniem wszystkich swoich krewnych. Mógł wpływać na najmniejsze szczegóły ich życia. Bez jego wiedzy żaden
arcyksiążę nie mógł wybrać zawodu, studiować ani podróżować. Faktycznie kontrolowano każdy
jego ruch, który mógłby publicznie zostać uznany za nieodpowiednią reprezentację i zaszkodzić
reputacji dynastii.
Statut rodzinny uszczegóławiał także inne kwestie. Do najważniejszych należało pytanie, kto
właściwie należy do domu Habsburgów. Zgodnie z paragrafem pierwszym był to cesarz, jako
głowa całej rodziny, jego małżonka, małżonki poprzednich władców, arcyksiążęta i arcyksiężniczki, którzy w męskiej linii pochodzili od jednego z trzech synów Marii Teresy i Franciszka I
i byli potomkami osób, które zawarły małżeństwo z członkiem rodziny panującej. Arcyksiężniczki były częścią domu do czasu zamążpójścia, w przypadku owdowienia wstępowały do niego po
raz kolejny.
Najwyższym i w praktyce jedynym sędzią członków rodziny Habsburgów był władca.
Arcyksiążęta nie podlegali jurysdykcji żadnego sądu i nie można było ograniczać ich wolności
i przywilejów. Posiadali status eksterytorialny, co okazało się być bardzo wygodne po roku 1867.
3

Brigitte Hamannová, Habsburkové. Životopisná encyklopedie, Praha 1996, s. 23–24.
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Dzięki temu nie musieli przyjmować ani obywatelstwa austriackiego, ani węgierskiego (nie
można było posiadać obu), więc nie musieli deklarować przynależności do Przedlitawii lub
Zalitawii. Wszelkie spory i problemy były rozstrzygane za zamkniętymi drzwiami i nie mogły
wyjść na światło dzienne. Choć mogłoby się wydawać, że ten rodzinny absolutyzm wywoływał znaczący sprzeciw, prawda była inna. Pomijając kilka wyjątków4, aż do upadku monarchii
w roku 1918, wszyscy Habsburgowie bez zastrzeżeń uznawali autorytet cesarza i podporządkowywali się jego zarządzeniom.
Szerokie przywileje członków rodu habsbursko–lotaryńskiego oraz ich nadzwyczajne dochody
były jednak okupione pewnymi ofiarami, przede wszystkim obowiązkiem absolutnego posłuszeństwa wobec głowy rodu (cesarza–króla), jak i obowiązkiem ścisłego przestrzegania rodzinnego statutu. Jednym z jego głównych postanowień była zasada równorzędnego ożenku. Jako
„odpowiednie do ożenku” oznaczane były jedynie rodziny, które pochodziły od innego chrześcijańskiego rodu panującego obecnie lub w przeszłości. Tę zasadę mógł (z wielkimi problemami)
w roku 1823 złamać jeszcze arcyksiążę Jan (1782–1859), kiedy ożenił się z córką pocztmistrza ze
styryjskiego Aussee Anną Plöchl5. Szesnaście lat później, po wydaniu statutu rodzinnego taki czyn
byłby prawie niemożliwy. Za panowania Franciszka Józefa I nieprzestrzeganie tych zasad oznaczało natychmiastowe usunięcie z dynastii, utratę wszystkich praw oraz przymusową emigrację6.
Z tych oto powodów niektórzy arcyksiążęta nigdy nie legalizowali swoich związków i to nawet w przypadku posiadania potomka. W większości przypadków rozwiązywano takie sprawy za
pomocą pieniędzy — matka dziecka otrzymywała pewną sumę jako zabezpieczenie. Od tej pory
problem uważano za zamknięty7.
Jest przy tym rzeczą interesującą, że w erze Cesarstwa Austriackiego żadnemu potomkowi Habsburgów z nieprawego łoża nie zostało przyznane oficjalne stanowisko, podczas gdy w XVI i XVII
wieku niektórzy bastardzi otrzymywali uprzywilejowane miejsce w społeczności oraz nazwisko
d’Austria8. Bardziej konserwatywne pod wieloma względami społeczeństwo XIX wieku uważało
istnienie dzieci ze związków pozamałżeńskich za społecznie nieakceptowalne, więc do legitymacji
bastardów dochodziło stosunkowo rzadko. Skomplikowana była zwłaszcza sytuacja pozamałżeńskich dzieci szlachty. Do uznania odziedziczonego szlachectwa mogło dojść tylko w dwóch przypadkach. Jeśli rodzice dziecka zawarli związek małżeński, wszyscy ich potomkowie automatycznie
Peter Wiesflecker, Studien zur habsburgischen Heirats– und Familienpolitik im Zeitalter Kaiser Franz Josephs I.
Austritte aus dem Kaiserhaus und Ehen mit Bürgerlichen, Diplomarbeit, Wien 1989.
5
Ich jedynym dzieckiem był syn Franz Ludwig (1839–1891), który założył ród hrabiów z Meranu. Zob.: Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv Wien, Adelsarchiv (dalej w tekście AVA, AA), Anna Plöchl,
Freiherrnstand (von Brandhofen) 1834; Meran, Grafenstand 1844–1850.
6
W ten sposób został potraktowany arcyksiążę Henryk (1868–1872 hrabia Waidek) oraz arcyksiążę Ferdynand
Karol (od 1911 Ferdynand Burg). P. Wiesflecker, Studien, s. 20 n., 150 n. Do dziś niewyjaśnioną od końca sprawą
jest tzw. casus Wallburg. W roku 1858 arcyksiążę Ernest z linii arcyksięcia Rainera (1824–1899) miał rzekomo bez
cesarskiego pozwolenia wziąć ślub z węgierską szlachcianką Laurą Skublics de Velike et Bessenyö (1826–1865),
z którą miał czworo dzieci używających nazwiska baronów von Wallburg. Po śmierci arcyksięcia wnioskowali oni
do cesarza o uznanie dziedzictwa, co zostało przez niego odrzucone, ponieważ cesarz nie udzielił zgody na ślub ich
rodziców. B. Hamannová, Habsburkové, s. 72–73.
7
Na przykład Anna Nahowski dostała od Franciszka Józefa I jako „odstępne” 150 000 zł. Por. Friedrich Saathen,
ed., Anna Nahowská a císař František Josef. Zápisky, Praha 1994, s. 124. Inaczej postąpił arcyksiążę Leopold Salwator
(1847–1915), który o trójkę swoich nieślubnych dzieci żyjących na Majorce naprawdę się troszczył i podzielił między nie swój majątek. B. Hamannová, Habsburkové, s. 256.
8
Najsławniejszym nosicielem tego nazwiska był zwycięzca spod Lepanto don Juan d’Austria (1547–1578), syn
cesarza Karola V i Barbary Blomberg. Takie samo nazwisko nosiły także nieślubne dzieci cesarza Rudolfa II i Anny
Marii Strada von Rosberg oraz syn hiszpańskiego króla Filipa IV i Marii Calderón Juan José (1629–1679).
4
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otrzymywali tytuły swojego ojca (legitimatio per matrimonium subsequens). Drugim sposobem
było uznanie pozamałżeńskiego dziecka za oficjalne za pośrednictwem cesarskiej decyzji (legitimatio per rescriptum principis), o którą wnioskować mogli tylko rodzice. Po cesarskiej aprobacie
dzieci te zyskiwały wszystkie przywileje swojego ojca, łącznie z prawem dziedziczenia po swoich
rodzicach ich majątku alodialnego, były jednak wyłączone z dziedziczenia fideikomisu. Prawa
legitymowanych potomków były prawie takie same jak prawa dzieci pochodzących z legalnego
małżeństwa. Jeśli więc ich ojciec został podniesiony do stanu szlacheckiego lub otrzymywał wyższy tytuł, przywilej ten odnosił się również do legitymizowanych potomków, nie było konieczności osobnego wymieniania ich w dokumencie. Przy legitymizacji nie były przeszkodą różnice
wyznaniowe rodziców, które w innym przypadku uniemożliwiałyby zawarcie małżeństwa9.
Właśnie wymóg takiej cesarskiej decyzji stanowił główną przeszkodę w uzyskaniu legitymizacji przez pozamałżeńskich Habsburgów. Władca musiałby oficjalnie uznać taki związek, a następnie przyznać publicznie, że niektórzy członkowie dynastii utrzymują stosunki pozamałżeńskie.
Było to społecznie nie do zaakceptowania, zwłaszcza w przypadku żonatych członków dynastii.
Jeśli zatem dochodziło już do nobilitacji tych dzieci, było to ukrywane. Właśnie dlatego ich poszukiwania są niezwykle problematyczne.
Dziś znanych jest jedynie dwoje nobilitowanych bastardów dynastii habsbursko–lotaryńskiej10.
Są to pozamałżeńskie dzieci pochodzące z długoletniego związku arcyksięcia Ottona (1865–
–1906) z baleriną Marią Teresą Schleinzer (1874–1949), z domu Adam. Urodziła się ona jako
pozamałżeńska córka Józefa Schleinzera i Katarzyny Adam, z początku nosiła nazwisko matki,
Reinhard Binder–Krieglstein, Österreichisches Adelsrecht. Von der Ausgestaltung des Adelsrechts der cisleithanischen
Reichshälfte bis zum Adelsaufhebungsgesetz der Republik unter besonderer Berücksichtigung des adeligen Namensrechts,
Frankfurt am Main 2000, s. 43.
10
J. Županič, Nová šlechta Rakouského císařství, Praha 2006, s. 114.
9
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a legitymizowana została (z nazwiskiem Schleinzer) dopiero przez ślub swoich rodziców. Z Ottonem utrzymywała długoletni związek, a on sam przyznawał się do dwojga dzieci urodzonych
z tego związku. Alfreda (1892–1957) oraz Hildegardę (*1894), którzy nosili pierwsze nazwisko
matki: Adam, uznał później za swoje11 i zabezpieczył ekonomicznie12.
W roku 1902 Maria Teresa Schleinzer wyszła za lekarza z Opatiji w Istrii Juliusza Cohna
(*1869), z którym miała jednego syna. Cohn pochodził z żydowskiej rodziny, która konwertowała się na katolicyzm. Był synem wojskowego głównego radcy księgowego pierwszej
klasy w stanie spoczynku Leona Cohna, medycynę ukończył na Uniwersytecie Wiedeńskim,
a w roku 1897 osiadł w Opatiji, znanym ośrodku uzdrowiskowym w Istrii. Był cenionym lekarzem, przyczynił się do rozwoju tamtejszych uzdrowisk, jak i całej austriackiej Riwiery. Podczas
obchodów 60. rocznicy objęcia tronu przez Franciszka Józefa I cesarz nadał mu w 1908 roku
tytuł cesarskiego radcy13.
Dzieci, które Maria miała z arcyksięciem Ottonem, dorastały więc później w rodzinie Cohna.
Pomimo tego, że jakakolwiek wzmianka o nich była utajniana, wydaje się, że miały własną
opiekunkę i wychowawczynię. Była to kobieta z najlepszych kręgów — Charlotta hrabina von
Boos–Waldeck (1838–1920), z domu baronówna von Breidbach–Bürresheim14, dama Orderu
Gwiaździstego Krzyża, małżonka c.k. komornika, tajnego radcy i właściciela dolnoaustriackiej
posiadłości Raabs Johanna Philippa von Boos–Waldeck (1831–1917). Choć w zachowanych materiałach jej pozycja nie jest oficjalnie wymieniona, to właśnie ona przedłożyła cesarzowi wniosek
o nobilitację dwójki dzieci, a o jej bliskim związku z rodziną byłej kochanki arcyksięcia może
świadczyć też fakt, że w roku 1920 zmarła w Opatiji, miejscowości, w której Juliusz Cohn prowadził praktykę lekarską.
Hrabina Boos–Waldeck zwróciła uwagę cesarza na to, że „te dzieci obecnej małżonki
dr. Cohna narodziły się jako pozamałżeńskie, że w zaistniałej sytuacji nie wchodzi w grę legitymizacja per subsequens matrimonium [...] ani legitymizacja per rescriptum principis [...], ani
adopcja ([...] adoptujący ojciec nie może mieć małżeńskich dzieci, dr Cohn już posiada własne dzieci)”15. Podkreśliła również, że należałoby zmienić nazwisko dwojga dzieci z Adam na
Cohn, a zatem powinno dojść nie tylko do nobilitacji dwojga potomków z nieprawego łoża,
ale także Juliusza Cohna. Wszystkim miał być nadany taki sam tytuł predykat. Dzięki temu
byłoby możliwe, aby Cohn, jego małżonka, oraz Alfred i Hildegarda, z cesarskim pozwoleniem, zrezygnowali ze swoich nazwisk i w przyszłości używali tylko tego samego predykatu, co
stworzyłoby wrażenie jednej rodziny.
Franciszek Józef I zgodził się na ten plan, ponieważ wnioskowana nobilitacja Juliusza Cohna
miała jeszcze inny cel — ukrycie związków z arcyksięciem. Podczas gdy jego nobilitacja, do której
doszło 24 października 1911 roku, była zgodnie z prawem ogłoszona w „Wiener Zeitung”, nobilitacja rodzeństwa z tego samego dnia przebiegła w sposób niejawny, opatrzona ścisłym zakazem
Podobnie jak córkę urodzoną z jego związku z aktorką Luizą Robinson. B. Hamannová, Habsburkové, s. 351. Nie
natrafiłem jednak na informację o jej nobilitacji.
12
Nie uwzględnił ich jednak w testamencie (podpisanym na zamku Schönau 07.05.1906). Otto podzielił w nim
swój majątek w ten sposób, że 1/4 przypadła starszemu synowi Karolowi Franciszkowi Józefowi (późniejszemu
cesarzowi Karolowi I), 3/4 młodszemu Maksymilianowi Eugeniuszowi Ludwikowi. Po odliczeniu długów było to
700 238,75 koron. Zob.: Österreichisches Staatsarchiv, Haus–, Hof– und Staatsarchiv, Kabinettsarchiv, Kabinettskanzlei (Separatakten) (dalej w tekście HHStA, KK), 63/1911.
13
HHStA, KK, 3103/1911.
14
Jej jedyny syn Klemens (1863–1885), kadet pułku dragonów, zmarł przedwcześnie. Almanach českých šlechtických
rodů, 1999, s. 37.
15
Niedatowany załącznik do aktu nobilitacji, w: AVA, AA, Adam von Hortenau, Adelstand 1911–12.
11
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ujawniania szczegółów prasie. O przyczynach nobilitacji dzieci milczą nawet materiały kancelarii
gabinetowej, tylko w teczce Juliusza Cohna można znaleźć informację, że do jego nobilitacji doszło na wniosek namiestnika Triestu „i z najpełniejszym szacunku powołaniem się na wyrażoną
ustnie przez cesarza akceptację oraz zgodę Ministra Prac Publicznych i Rady Ministrów (posiedzenie z 14 października ubiegłego roku)”16.
Zaproponowany początkowo przez hrabinę Boos–Waldeck przydomek Horst został przez c.k.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaopiniowany negatywnie17. Dlatego 16 listopada 1911 Juliusz von Cohn wraz z małżonką Marią zwrócili się o nadanie tytułu Edler i predykatu Hohenau,
Hortenau lub Hoheneich, z których to urzędnicy zatwierdzili ten drugi. Oba tytuły zostały im
przyznane w dokumencie z 27 listopada tego samego roku łącznie z herbem: Srebrno–czerwona
dzielona tarcza, w której górnym polu znajdują się trzy czerwone gwiazdy (1:2). Tarczę wieńczy
koronowany hełm turniejowy z przyłbicą z czerwono–srebrnymi labrami. Klejnotem będą dwa
złożone, dzielone orle skrzydła: prawe czerwono–srebrne, lewe srebrno–czerwone. Na podstawie
kolejnego wniosku z 2 maja 1912 wszystkim nobilitowanym przyznano prawo podpisywania się
samym Edler von Hortenau18, zamiast nazwisk Adam lub Cohn.
Dalsze losy potomków arcyksięcia znane są tylko w zarysach. Hildegarda wyszła za Mihály
Pála Kuczora, który posiadał w Opatiji kwiaciarnię, później oboje wyemigrowali do USA. Alfred,
tak jak jego przybrany ojciec, został lekarzem i praktykował w Opatiji. Podczas gdy jego matka
została w tym mieście i tam została pochowana, on sam wyjechał do Szwecji (według niektórych
źródeł w 1938, według innych dopiero po drugiej wojnie światowej), a stamtąd do USA. Był żonaty prawdopodobnie dwa razy. Jego jedyna córka Elżbieta (*1921), zwana także Lisą, narodziła
się z pierwszego małżeństwa z Charlottą (1893–1966), z drugiego małżeństwa Böhler19.
Życie osobiste Lisy Lanett, jak nazywała się później, było dość burzliwe. W połowie lat czterdziestych przeżyła romans z młodym oficerem amerykańskiej marynarki Johnem Fitzgeraldem
Kennedym (1917–1963). Prawdopodobnie jego dzieckiem był syn Lisy Tony Bohler (*1945).
Kennedy odmówił jednak uznania dziecka. Tony został adoptowany przez swoją babcię Charlottę, po której otrzymał nazwisko Böhler, ewentualnie Bohler. Studiował w Akademii Wojskowej
w Peekskill (Peekskill Military Academy), a później zajął się handlem dziełami sztuki. Dziś mieszka w Kalifornii. Jego matka Lisa jeszcze kilkukrotnie wychodziła za mąż. Pracowała jako agentka
nieruchomości i ostatecznie osiadła w San Antonio w Teksasie, gdzie żyła jeszcze w roku 2009.
Ustalenie pochodzenia Tonego Bohlera przez austriacki dziennik „Kurrier” wywołało w marcu
2009 małą sensację20.
przeł. Andrzej Spyra

HHStA, KK, 3104/1911 a 3103/1911.
„W świetle obowiązujących przepisów predykat Horst nie jest właściwy, ponieważ istnieje już rodzina szlachecka o tym nazwisku, ponadto kilka rodzin używa go jako predykatu”, AVA, AA, Adam von Hortenau, Adelstand
1911–12.
18
Ostateczna decyzja z 25.05.1912. Tamże. Wniosek o to prawo wraz z zaleceniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 12.05.1912 jest zachowany w teczce Juliusza Cohna.
19
Descendants of Archduke Franz Karl of Austria, [cit. 07.02.2010]. Dostępne pod adresem: <http://www.angelfire.
com/in/heinbruins/FraKa.html>.
20
Por. „Kurrier. Unabhängige Tageszeitung für Österreich” (20.03.2009); John F Kennedy alleged child Tony Bohler,
[cit. 27.02.2010]. Dostępne pod adresem: <http://theoriginalgreenwichdiva.com/john–f–kennedy–alleged–child–
tony–bohler/3459/>; John F. Kennedy’s “Austrian” Son, [cit. 27.02.2010]. Dostępne pod adresem: <http://theoriginal
greenwichdiva.com/john–f–kennedy–alleged–child–tony–bohler/3459/>.
16
17
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Idea szlachectwa w I Rzeczypospolitej.
Wokół książki Sławomira Baczewskiego

Wprowadzenie
Książka Sławomira Baczewskiego dotycząca problemu szlachectwa wywołuje wiele pytań, w tym
o charakterze metodycznym oraz metodologicznym, ale także pytań o podstawę źródłową przedstawianych w niej sądów1. Sporą jej część stanowią sprawozdania z istniejącego stanu badań oraz
zapewne stanu rzeczy i ta część pracy odznacza się sporą poprawnością. Dostrzegam, co zaskakujące, niezrozumiałe braki w obu częściach (zarówno gdy chodzi o źródła, jak i opracowania), braki, które będą miały duże znaczenie w przedstawianiu przez autora wyników analiz, a także przy
stawianiu oraz obronie tez badawczych. Wskażę przede wszystkim na brak praktycznie wszystkich antologii mów i kazań; fakt, iż część została wydana w wieku XVIII, jak np. Jan Ostrowski–
Daneykowicz, nie ma znaczenia, bowiem antologia ta, i inne, zawierają teksty głównie z wieku
XVII. Dodam też, iż część z tych antologii posiada interesujące uwagi teoretyczne dotyczące
mów bądź kazań. Są one dziś w dużej mierze niewystarczające, ale stanowią świadectwo sposobu
myślenia naszych przodków.
Część źródeł jest cytowana z kolei z wyborów (i w przekładach) w antologiach dwudziestowiecznych. W literaturze przedmiotu brak jest studiów Franciszka Piekosińskiego, prace Juliusza Bardacha są cytowane bardzo wybiórczo, z prac Mirosława Korolki brak studium o kancelarii królewskiej
oraz pracy o Andrzeju Fryczu Modrzewskim, brak prac Konstantego Grzybowskiego2, Kazimierza
Hartleba, Jerzego Kłoczowskiego, Zbigniewa Kuchowicza oraz Jadwigi Krzyżaniakowej. Z moich prac brak studium o oratorstwie staropolskim, brak też Słownika literatury staropolskiej (jeden
przywołany artykuł wiosny nie czyni), że o Dziejach literatury pięknej w Polsce (obie redakcje!) nie
Por. Sławomir Baczewski, Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim. Druga połowa XVI wieku
— XVII wiek, Lublin: Wyd. UMCS, 2009.
2
Cytowany jest jedynie jako wydawca Sebastiana Petrycego z Pilzna; autor jednak chyba nie zadał sobie trudu przejrzenia choćby wstępu Konstantego Grzybowskiego do tegoż wydania.
1
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wspomnę. Z prac historycznych, poza wspomnianymi autorami, brak tomów z serii Konfrontacje
historyczne oraz prac Michała Bobrzyńskiego; pominięto też prace poświęcone szkolnictwu w dobie
I Rzeczypospolitej. Zaskakuje też praktycznie brak prac badaczy francuskich i niemieckich, szczególnie omawiających problem szlachty i szlachectwa.
Jednakże od razu pragnę zwrócić uwagę na problem, który może jest bez znaczenia, a może
stanowi klucz do zrozumienia poruszanych przez autora kwestii. Studium otwiera zdanie:
[...] tematem książki jest szlachectwo jako pojęcie kluczowe dla ideologii władzy politycznej w II połowie XVI
i w XVII wieku, odzwierciedlone w tekstach publicystycznych, literackich i dotyczących teorii polityki3.

I tu, moim zdaniem, tkwi sedno problemu: szlachectwo, jako określenie zespołu cech, które
powodują, iż należę do określonego stanu czy określonej grupy społecznej, to, według mnie, coś
innego niż „idea szlachectwa” leżąca u podstaw charakterystycznej dla Korony Polskiej teorii
i praktyki władzy politycznej.

Szlachta i „idea szlachectwa” — czy synonimy?
Bycie szlachcicem, czyli bycie członkiem określonego stanu społecznego, to wynik spełnienia
pewnych warunków, takich jak: legitymowanie się herbem, nadaniami, tradycją rodzinną itp.4
„Idea szlachectwa” wiąże się z problemem innym, a mianowicie określeniem zasad wyodrębnienia
pewnej grupy/klasy społecznej z całości społeczeństwa, prawami i obowiązkami tejże grupy/klasy,
jej miejscem i rolą w systemie prawnym, politycznym oraz gospodarczym państwa5.
W pierwszym przypadku opisujemy warunki formalne, jakie należy spełnić, aby zostać szlachcicem; w drugim — pytamy o zasady, na jakich oparty jest system prawny, polityczny i gospodarczy danego kraju oraz o rolę, jaką w tym systemie pełnią pewne idee (zapewne ważne dla tego
systemu), w tym „idea szlachectwa”6. Tu warto przywołać cytowanego Franciszka Piekosińskiego,
który wskazywał, iż monarchia polska kształtowała się od średniowiecza wedle trzech pojęć ogólnoeuropejskich: „dominium” (państwo), „servilium” (służba), „beneficjum” (służba dla pana jest
Por. Sławomir Baczewski, Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim, s. 6.
Por. hasło Szlachta, w: Aleksander Brückner, Encyklopedia staropolska, t. 1–2, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski,
1939 (repr. Warszawa: PWN, 1990), t. 2, kol. 593–602. Por. także Franciszek Piekosiński, O dynastycznym szlachty
polskiej pochodzeniu, Kraków: Kulczycki i S–ka, 1888; Gert Oswald, Lexikon der Heraldik, Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1984, s. 156–157, gdzie podkreśla się m.in. wspólnotę przodków, jako jeden z wyznaczników
przynależności do szlachty.
5
Por. Stanisław Ehrlich, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa: PWN, 1979; Juliusz Bardach, Historia państwa i prawa Polski, Warszawa: PWN, 1973; także Juliusz Bardach, Zdzisław Kaczmarczyk, Bogusław Leśnodorski,
Historia państwa i prawa Polski od połowy XV w. do r. 1795, Warszawa: PWN, 1957. Jeśli chodzi o pojęcie „klasa”
por. Stanisław Kozyr–Kowalski, Mikroklasy i makroklasy społeczeństwa, „Nowa Krytyka. Czasopismo Filozoficzne”,
http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article281 (2010–12–27), w artykule m.in. przegląd stanowisk nt. „klasy”
jako pojęcia socjologiczno–filozoficznego.
6
Por. przypisy 4 i 5. Także Robert K. Merton, Z zagadnień struktury społecznej i kulturowej, w: tegoż, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tł. Ewa Morawska, Jerzy Wertenstein–Żuławski, wstęp Jerzy J. Wiatr, Warszawa: PWN,
1982, s. 185–476 (jego uwagi byłyby dla autora daleko bardziej instruktywne niż przywoływanych przez niego
badaczy współczesnych). Por. też uwagi Konstantego Grzybowskiego w: tegoż, Ojczyzna. Naród. Państwo, Warszawa: PIW, 1970, s. 47–79: autor opisuje w zwięzły sposób przemiany właśnie struktury politycznej Korony Polskiej
i WXL m.in. ze względu na zmianę stosunku do „idei szlachectwa”, a nie do szlachty jako grupy/klasy; interesujący
i pouczający jest też przegląd bibliografii podany w ww. pracy, ibidem, s. 219–221.
3
4
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wynagradzana)7. W ten sposób określone zostały zręby formalne nie tylko państwa, ale również
„idei szlachectwa”; m.in. dlatego, że wskazane pojęcia (oraz stojące za nimi realia prawne i ekonomiczne) regulowały zasady wzajemnych relacji pomiędzy panem a jego poddanymi, czy zasady
wynagradzania ich za określone „usługi” (kwestia ta jest niezwykle ważna, bowiem w wieku XVII
powraca nieustannie, a jej ślady odnajdujemy nie tylko w materiałach związanych z buntami
wojsk, ale także w literaturze panegirycznej8). Zwracam uwagę, iż warto rozważyć, czy te trzy zasady nie są fundamentem tzw. demokracji szlacheckiej w całej I Rzeczypospolitej (nie wiem, czy
można to określić mianem „struktury społecznej” w sensie Mertona, ale wydaje się, iż są podstawą tejże struktury)9. Jednakże trzeba też wskazać na pracę Jerzego Kłoczowskiego, który w sposób
zwięzły pokazuje kształtowanie się społeczeństwa stanowego w Rzeczypospolitej na tle ogólnoeuropejskim, a co za tym idzie — ukazuje strukturę tegoż społeczeństwa10. I dlatego uważam, że to
co nazywamy tzw. demokracją szlachecką, spełnia warunki opisane przez Mertona.
Rozróżnienie, o którym mówi Piekosiński, jest ważne, bowiem musimy odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, czy grupa/klasa szlachecka jest zamknięta czy otwarta?11 Chodzi o to, czy
ogranicza się ona do pewnej grupy ludzi i inni do niej nie mogą dołączyć w żadnej sytuacji, czy też
jest to grupa na tyle otwarta, iż jest możliwy dopływ, np. drogą nobilitacji (oczywiście muszą być
tu spełnione jasno określone kryteria, jakie ma spełnić nobilitowany, np. męstwo na polu bitwy
albo swoista „odpłata” za zasługi dla Rzeczypospolitej), nowych ludzi?12
Natomiast „idea szlachectwa” jako element systemu prawnego, politycznego i gospodarczego
to trochę inny problem i z pierwszym związany in summa dość luźno. Szlachta może stanowić
w takim systemie oczywiście klasę panującą; „idea szlachectwa” to jednak coś innego i może wiąPor. Franciszek Piekosiński, O dynastycznym szlachty polskiej pochodzeniu, s. 11–12.
Por. Jakub Z. Lichański, „Mars z upominkiem na wesele”. Siedemnastowieczne panegiryki jako świadectwo mentalności, „Napis” 1997, ser. 3, s. 7–13. Niezwykle interesująca jest uwaga Konstantego Grzybowskiego, który przywołując
opinie m.in. Stanisława Orzechowskiego i Jana Zamoyskiego, a także z czasów rokoszu Zebrzydowskiego, wskazywał
właśnie na fakt, iż już u schyłku XVI i na początku XVII wieku beneficjum było istotniejsze niż servilium, por. Konstanty Grzybowski, Ojczyzna. Naród. Państwo, s. 76–79.
9
Por. Robert K. Merton, Z zagadnień struktury społecznej i kulturowej, passim; także Andrzej Wyczański, red., Polska
w epoce Odrodzenia. Państwo. Społeczeństwo. Kultura, Warszawa: WP, 1970 (rozprawy Anny Sucheni–Grabowskiej
i Andrzeja Wyczańskiego); Janusz Tazbir, red., Polska XVII wieku. Państwo. Społeczeństwo. Kultura, Warszawa: WP,
1969 (rozprawy Henryka Olszewskiego, Jaremy Maciszewskiego, Stanisława Cynarskiego).
10
Por. Jerzy Kłoczowski, Europa słowiańska w XIV–XV wieku, Warszawa: PIW, 1984, s. 79–119.
11
Por. Robert K. Merton, Z zagadnień struktury społecznej i kulturowej, s. 224 i nn., gdzie autor omawia problem
anomii (najogólniej mówiąc, chodzi o zanik norm w grupie bądź w społeczeństwie). Jak sądzę, kategoria ta może być
ew. zastosowana do grupy/klasy szlacheckiej, acz oczywiście trzeba zachować tu daleko idącą ostrożność. Właśnie ze
wzrastającą anomią mamy, moim zdaniem, do czynienia w ciągu XVII wieku (por. Merton, ibidem, s. 225: „struktura społeczna nagina wobec tego wartości kulturowe, umożliwiając działanie zgodne z nimi tym, którzy zajmują
pewne statusy w społeczeństwie, utrudniając je zaś lub uniemożliwiając innym...”).
12
Należy wskazać tu, poza nobilitacją, także takie jej formy, jak: adopcja herbowa, indygenat i skartabellat. Por. Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 1–4, Warszawa 1900–1903 (repr. Warszawa: WP, 1958), t. 1, s. 10–11 (adopcja; tu: adoptio per arma), t. 2, s. 270 (indygenat), t. 4, s. 243 (skartabell); Szymon Konarski, Armorial de la noblesse
polonaise titrée, Paris 1957; Józef Szymański, Herbarz rycerstwa polskiego w XVI wieku, Warszawa: DiG, 2001; Barbara
Trelińska, Album armorum nobilium Regni Poloniae XV–XVIII saec.; herby nobilitacji i indygenatów w XV–XVIIII w.,
Lublin: Wyd. UMCS, 2001; Józef Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa: PWN, 2009, s. 638–690
(Heraldyka); Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa: Wyd. Key Text, 2003,
s. 71–75 (badacze opierają się na pracach Tadeusza Korzona). Także Franciszek Piekosiński, O dynastycznym szlachty
polskiej pochodzeniu, s. 82 i nn. Por. także Jean–Marie Constant, La noblesse française aux XVIe et XVIIe siècle, Paris:
Hachette, 1994 (La vie quotidienne). Szalenie negatywna ocena szlachty (noblesse) w Encyclopedie..., Diderota, d’Alemberta (t. 11, 166–181).
7
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zać się np. z zasadami nobilitacji, ale także z kryteriami, wedle których król powołuje na wysokie
stanowiska osoby spoza klasy szlacheckiej, ale spełniające kryteria ogólnie określone pojęciem
„idea szlachectwa”. Najlepszym przykładem jest np. kariera we Francji Ludwika XIV Jeana–Baptiste’a Colberta, który, jako mieszczanin, osiągnął status stawiający go tylko nieco niżej od króla
Francji13. Wydaje się, iż takie kariery w Polsce były niemożliwe; najczęściej bowiem mieszczanin zasłużony dla Korony był nobilitowany. Przypadek np. nobilitacji zbiorowej miasta Lwowa
z roku 1658 nie przeczy powiedzianemu14.
Przy takim określeniu podstaw dyskusji nt. szlachectwa jako pewnej idei jasne się staje, iż
musimy — w dalszym postępowaniu badawczym — rozdzielić w miarę precyzyjnie dwie kwestie.
Pierwszą jest dyskusja nt. szlachty, jej znaczenia, postaw, norm i wartości przez nią wyznawanych
de iure oraz de facto. Drugi problem jednak dotyczy czegoś innego: pytamy o to, czy dyskusja
nt. zasad organizacji państwa oparta jest po prostu na podziale społecznym i dominującej pozycji
klasy/grupy szlacheckiej, czy też na jakoś sprecyzowanej „idei szlachectwa”, która to idea z czysto
formalną przynależnością do grupy/klasy szlacheckiej nie ma silnego związku. Mówiąc inaczej:
czy tylko szlachcic ex definitione spełnia „ideę szlachectwa”, czy też idea ta przynależeć może dowolnemu przedstawicielowi każdej grupy/klasy społecznej?
Dyskusja dotycząca szlachty, zachowanych przez nią norm i wyznawanych wartości, oraz odbicie tego w literaturze, np. panegirycznej czy kaznodziejstwie, jest tematem interesującym, ale
już w dużej części opracowanym i Sławomir Baczewski w swej pracy z tej części stanu badań zdaje
dość sumiennie sprawozdanie15. Można oczywiście podnosić kwestię różnych opustek — wskazałem na nie wcześniej — ale in summa są to fragmenty zrobione poprawnie, choć w większości
niewiele nowego wnoszą do spraw już znanych. Zupełnie inaczej wygląda problem „idei szlachectwa”. W tym zakresie badania Sławomira Baczewskiego są co najmniej dyskusyjne, żeby nie powiedzieć — na skutek pominięcia praktycznie uwag dotyczących struktury ustrojowej I Rzeczypospolitej — bez znaczenia dla przedmiotu badań. A za przedmiot mam właśnie kwestie ustrojowe.
Powiedziane dobrze charakteryzuje problem, na jaki wskazałem w monografii Łukasza Górnickiego. Przede wszystkim trzeba pamiętać, iż Górnicki był i arystotelikiem, i platonikiem (ostatecznie tłumaczy Platona!), a też neostoikiem; Baczewski przywołuje w swej pracy tylko połowę
tej opinii16. Ma to o tyle znaczenie, iż chyba jako pierwszy tak dobitnie pokazałem, że myśliciele
szesnastowieczni byli de facto eklektykami, ale jako metodolodzy, i zestawiali różne poglądy, aby
opisać badane przez siebie zjawiska17. Jak sądzę, a potwierdzeniem są uwagi zawarte w Dworzaninie polskim, istotnym problemem, szczególnie od połowy XVI wieku, jest kwestia, iż „szlachectwo” nie tyle z urodzenia, co z cnoty wynika18. Wskazywałoby to na próbę swoistego złamania
Por. Inès Murat, Colbert, tł. Wiera Bieńkowska, Warszawa: PIW, 1988.
Por. Franciszek Jaworski, Nobilitacja miasta Lwowa, Lwów 1909 (Biblioteka Lwowska, t. IV).
15
Por. Sławomir Baczewski, Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim, s. 82–110, 208–249;
w rozprawie Witolda Wojtowicza, Między literaturą a kulturą. Studia o „literaturze mieszczańskiej” przełomu
XVI i XVII wieku, Szczecin: Wyd. Nauk. Uniw. Szczecińskiego, 2010, passim [Uniwersytet Szczeciński: Rozprawy
i Studia, t. (DCCCXIV) 770], przytaczana jest dotychczasowa literatura w tym zakresie.
16
Por. Sławomir Baczewski, op. cit., s. 60; Jakub Z. Lichański, Łukasz Górnicki — Sarmacki Castiglione, Warszawa:
DiG, 1998, s. 128, 130–149.
17
Por. Antoni Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: IW PAX, 2000, kol. 211 (autor wskazuje
na tradycję m.in. szkoły aleksandryjskiej i Gottfrieda Wilhelma Leibniza); Jakub Z. Lichański, Łukasz Górnicki —
Sarmacki Castiglione, s. 62–63 (przywołuję tam m.in. opinię Jerome’a E. Seigela, Rhetoric and Philosophy in Renaissance Humanism, Princeton: Princt. Univ. Press, 1968, s. 3–30); James Hankins, red., The Cambridge Companion
to Renaissance Philosophy, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007, passim.
18
Por. Jakub Z. Lichański, Łukasz Górnicki — Sarmacki Castiglione, s. 102–125.
13
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monopolu stanu szlacheckiego (należy pamiętać, iż idea ta, jeszcze stoicka, jest także swoistym
toposem19) — jednak kwestii tej dalej nie będę analizował.

Struktura społeczna I Rzeczypospolitej
To jest pierwszy problem; drugi dotyczy rozumienia pewnych pojęć, jakimi posługiwał się np.
autor Dworzanina polskiego (jest on zresztą tylko reprezentantem pewnej grupy społecznej o sporej sile oddziaływania20). W kwestii kluczowej dla politycznej koncepcji Górnickiego — zwrot:
POLSKA NIE RZĄDEM STOI trzeba czytać jako zaprzeczenie, a nie wedle formuły użytej
przez ks. Piotra Skargę: POLSKA NIERZĄDEM STOI. Powiedzmy dobitnie — druga z opinii
jest toposem, a może nawet gnomem21, natomiast pierwsza wskazuje na fakt (może raczej przekonanie [?] nie tylko ostatecznie Górnickiego), iż istotą ustroju Rzeczypospolitej jest nie sztywna
struktura rządowa (oczywiście w XVI w. wykonaniu!!!), ale struktura oparta na innych zasadach,
np. wolności i demokracji szlacheckiej (co wynika z konstytucji 1505 r.). Nie twierdzę, że mam
rację; pragnę tylko wskazać, iż w II poł. XVI wieku, w dyskusji politycznej, mógł pojawić się sąd,
iż oto w rozważaniach nad formą struktury politycznej Korony i WXL należy brać pod uwagę
fakt, że oparta jest ona na dość niejasnych zasadach ustrojowych (nie jest to sztywna struktura
rządu, ale np. zasady sformułowane w zgodzie sandomierskiej 1570, artykułach henrykowskich
i pacta conventa 1573, czy akcie konfederacji warszawskiej 1573 r.)22.
Jeśli przyjmiemy tę wykładnię, to okazuje się, iż u schyłku XVI wieku część ludzi zajmujących się praktycznie polityką zdawała sobie sprawę z groźnej sytuacji państwa, którego formy
nie broniły sztywne ramy reguł prawnych, a dość mgliste uwagi o Radach Koronnych, Rycerstwie
y Stanach wszelakich Korony Polskiey, y Litewskiego narodu, także y inszych wszystkich Państw do
Korony należących, jako o gwarantach ładu i porządku w Rzeczypospolitej (pkt 1 Artykułów henrykowskich). Formy tak określonej nie wolno jednak określić nierządem; raczej przywołać trzeba
określenie sprzed maja 1926 roku — sejmokracja23. Pojęcie to było czasem używane także na
określenie formy rządów w I Rzeczypospolitej24.
Niestety, książka Baczewskiego tych kwestii kompletnie nie dotyka, a gubi się w cząstkowych opisach, najczęściej bardzo krytycznych uwag o stanie Rzeczypospolitej w ogólności, a stanu szlacheckiego — w szczególności. Fakt, przywołana jest bardzo obszerna literatura źródłowa — z reguły, o czym
Por. Nobilitas sola est atque unica virtus (Cnota jest jednym jedynym szlachectwem) — to powiedzenie przypisywane Juvenalisowi, por. Iunius D. Iuvenalis, Satirae, wyd. Ludovicus Prateus, Parisiis: ex typogr. Frederici Leonard,
1684, k.a3, s. 245 (Satyra VIII, w. 20) — jest to wydanie wspólne z satyrami Persiusza; tekst satyr był oczywiście
znany oraz wydawany już wcześniej, np. w 1503 r. (egzemplarz tego wydania był w zbiorach polskich w XVI w.).
20
Por. Jakub Z. Lichański, Retoryka, polityka i „Satyr” Jana Kochanowskiego, w: tegoż, Retoryka od średniowiecza
do baroku — teoria i praktyka, Warszawa: PWN, 1992, s. 238–239.
21
Wcześniejszą formą tego określenia w literaturze polskiej jest znane sformułowanie Jana Kochanowskiego „O nierządne królestwo i zginienia bliskie”, por. tegoż, Odprawa posłów greckich, w. 383.
22
Por. Artykuły henrykowskie, http://www.trybunal.gov.pl/wszechnica/akty/art_henr.htm (2010–12–27); Konfederacja warszawska 1573, http://www.literatura.hg.pl/varsconf.htm (2010–12–27); Krystyna Długosz–Kurczabowa, Konfesja sandomierska, Warszawa: Semper, 2000. Mirosław Korolko, Klejnot swobodnego sumienia, Warszawa:
IW PAX, 1974. Por. także, Michał Szuster, Tabela przywilejów szlacheckich, http://www.poczet.com/przywileje.htm
(2010–12–27). Także Jakub Z. Lichański, Łukasz Górnicki — Sarmacki Castiglione, s. 118–125 i inne. Badania Konstantego Grzybowskiego wydają się nie do przeceniania, por. Konstanty Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce
epoki odrodzenia, Warszawa: PWN, 1959, passim; tegoż, Ojczyzna. Naród. Państwo, s. 47–79 i nn.
23
Por. Jan Nowak–Jeziorański, Polska wczoraj, dziś i jutro, Warszawa: Czytelnik, 1999, s. 212–213 i nn.
24
Ibidem.
19
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wspominałem, już wykorzystywana — a także dość dobrze znana literatura przedmiotu. Lecz przedmiotem jest tak naprawdę nie „idea szlachectwa”, a problem dominacji szlachty jako grupy/klasy
w społeczeństwie I Rzeczypospolitej; kwestia ta jednak została dość gruntownie przebadana25.
Czy jednak nie ma racji Urszula Augustyniak, gdy pisze: „za szczególnie cenne walory rozprawy uznaję: 1. Przekonujące pokazanie znaczenia idei szlachectwa oraz jego ewolucji od końca
XVI do końca XVII wieku od koncepcji społeczeństwa otwartego i demokracji obywatelskiej do
społeczeństwa zamkniętego, scementowanego dziedzictwem krwi w obrębie warstwy rządzącej
i ortodoksją katolicką. 2. Dostrzeganie ścisłego związku między praktycznymi realizacjami ustrojowymi a ideologią, pomijanego często w pracach ortodoksyjnych «historyków politycznych»”26.
Podstawowym problemem, jaki dostrzegam, jest ten, iż nie wiem, czy społeczeństwo Korony
Polskiej i WXL było kiedykolwiek społeczeństwem otwartym. Jeśli za dobre brać pkt 1 Artykułów
henrykowskich, to owe „stany wszelakie” teoretycznie mogłyby oznaczać „demokrację obywatelską”.
Jednakże z takim rozumieniem kłóci się fakt, iż poza grupą/klasą szlachecką pozostałe grupy/klasy
społeczne miały raczej minimalny wpływ na stanowienie oraz egzekucję prawa. Miały dostęp do
grupy/klasy szlacheckiej, ale to jest zupełnie inny problem, który mówi tylko o otwartości (zresztą względnej, por. sprawę tzw. „kozaków rejestrowych” za czasów Władysława IV) grupy/klasy
szlacheckiej27. W Encyclopédie Diderota i d’Alemberta odróżnia się „obywateli” (citoyens) od
„szlachty” (noblesse); o ile pierwsze z pojęć jest odnotowane pozytywnie, to drugie — szalenie
negatywnie (niezależnie od podania bogatej listy pojęć związanych z pojęciem „szlachectwo”)28.
Zwracam uwagę, iż usytuowana jako część (grupa/klasa) społeczeństwa, szlachta jest przez encyklopedystów zrównana z tyranią, podczas gdy obywatel to członek społeczności ludzi wolnych.
Jeśli zatem w wieku XVIII tak postrzegano oba pojęcia, to należy się zastanowić, czy posługiwanie
się nimi w odniesieniu do społeczeństwa I Rzeczypospolitej jest w ogóle zasadne, skoro słownik
staropolski nie odnotowuje hasła „obywatel”, a przy haśle „szlachcic” podaje: „uszlachetniać, zdobić”29. Informacja ta nie jest precyzyjna i przytoczę kilka haseł ze słownika Jana Mączyńskiego30:
Hasło civis ma polskie znaczenie: mieszczanin, natomiast hasło nobilis to po polsku szlachetny, zacny, sławny.
Hasło nobili genere natus po polsku to: z szlacheckiego rodzaju.
Hasło nobilitas znaczy po polsku: Sliachectwo (sic), wysoki stan, dostojność.
Interesujące jest, że hasło ignobilitas ma polskie znaczenie: chłopstwo, a hasło ignobiliter — niecnotliwie.

Wydaje się, że ten cytat wymaga sporego namysłu, bowiem chyba niespecjalnie badacze literatury pamiętają o takich użyciach słów. Szczególnie interesujące jest, iż „chłopstwo” w ówczesnym
rozumieniu jest bliskie określeniu „niecnotliwie”. Uderza też, iż aczkolwiek nie wspomina się
o cnocie przy znaczeniu pojęć nobilis, czy nobilitas, to użyte pojęcia byłbym skłonny rozpatrywać
jeśli nie jako synonimy, to pojęcia bliskoznaczne. Szkoda zatem, że badacz nie sięgnął do tego
typu źródeł jak słowniki; fakt, iż są one w takich badaniach rzadko wykorzystywane, nie jest
żadnym usprawiedliwieniem. Twierdzę, iż wskazane rozumienia pojęć łacińskich civis, nobilis,
Por. przywoływane wcześniej prace m.in. Juliusza Bardacha, Konstantego Grzybowskiego, Kazimierza Hartleba,
Jerzego Kłoczowskiego, Franciszka Piekosińskiego, Janusza Tazbira czy Andrzeja Wyczańskiego.
26
Por. Urszula Augustyniak, s. 4 okładki książki: Sławomir Baczewski, op. cit.
27
Por. Franciszek Piekosiński, O dynastycznym szlachty polskiej pochodzeniu, s. 82 i nn.
28
Por. Denis Diderot, Jean le Rond d’Alembert, Encyclopédie..., t. 1–28, 1751–1772, t. 3 (488–489), t. 11 (166–181),
por. <http://www.lexilogos.com/encyclopedie_diderot_alembert.htm> (2010–12–27).
29
Por. słownik staropolski on–line, <http://staropolska.pl/slownik/> (2010–12–27).
30
Por. Jan Mączyński, Lexicon Latino–Polonicum..., Regiomonti Borussiae: Ioh. Daubmann, 1564, k. K1, k. Tt2v,
<http://www.wbc.poznan.pl/dlibra> (2011–01–04).
25
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nobilitas, pokazuje, iż rozdzielenie pojęć „szlachta” i „idea szlachectwa” jest metodologicznie
słuszne. Wskazuje na to zresztą m.in. Florian Znaniecki, gdy omawia metody badawcze w socjologii; jest to rozdzielenie, moim zdaniem, opisu systemów i elementów (szlachta) od wartości jako
przedmiotów kulturowych (idea szlachectwa)31.
Czy zatem książkę Baczewskiego mam za niepotrzebną bądź złą? Ocena nie może być jednoznaczna, bowiem książka ta, podzielona na trzy części, szczególnie w trzeciej (Idea szlachectwa
w użyciu. Dyskurs obiegu panegirycznego i kaznodziejskiego w XVII wieku) przynosi wiele interesującego materiału, który jest wynikiem analizy dzieł panegirycznych i kaznodziejskich32. Dwie
poprzednie części (Kształtowanie się idei szlachectwa oraz Ku społeczeństwu zamkniętemu) także
niosą sporo interesującego materiału, ale tylko we fragmentach, gdzie autor analizuje źródła.
Części teoretyczne budzą zbyt wiele pytań; jedno z nich zawiera się w tytule części pierwszej.
Moim zdaniem idea szlachectwa nie kształtowała SIĘ, ale — była kształtowana (tytuł powinien brzmieć: Kształtowanie idei szlachectwa). Zwracam też uwagę — odwołując się do cytatów
ze słownika Jana Mączyńskiego — na kwestię, która chyba zniknęła z pola widzenia badacza:
oto nasi, a także europejscy, teoretycy tego czasu posługiwali się terminami łacińskimi (zapewne
civis oraz nobilis), a nie polskimi (te pojawią się chyba dopiero w wieku XVIII, a sens prawny
określi dopiero Konstytucja 3 maja). Zwracam też uwagę, iż w Konstytucji 3 maja pojawia się
pojęcie „naród”, a pojęcia „szlachta” oraz „ziemianie” (czy synonimy w sensie prawnym?) łączą
się z pojęciem „obywatel”33. Osobnymi pojęciami są „mieszczanie”, „chłopi” oraz „włościanie”
(czy oba ostatnie pojęcia są znów synonimami w sensie prawnym i czy mieszczą się one wszystkie
w pojęciu „obywatel”?)34. Problem ten, w odniesieniu do wieku XVI, jako jedyny chyba postawił
Konstanty Grzybowski35; zwracał też uwagę, iż: „[...] określenie «obywatel» najczęściej wówczas,
choć nie zawsze, ograniczano do stanu szlacheckiego”.
Dlaczego przywołuję Konstytucję 3 maja? Jeśli za początek kształtowania społeczeństwa obywatelskiego (cokolwiek to znaczy) w I Rzeczypospolitej uznamy np. Statut Łaskiego (1505), to
zwieńczeniem tego procesu jest właśnie Konstytucja i do niej musimy się odnieść. Zwłaszcza iż
w art. II wprowadza ona pojęcia: „stan szlachecki” = „szlachta” oraz „szlachectwo”36; zwracam
uwagę, iż sens tego pojęcia to synonim pojęcia „stan szlachecki” oraz Konstytucja przyjmuje, iż
polski szlachcic jest równy w godności każdemu szlachcicowi obcemu niezależnie od tego, jaki
tytuł nosi (w Konstytucji nie ma wyłączeń, ale zapewne nie dotyczy to w sposób oczywisty władców — stanowią odrębny stan oraz książąt krwi).

Hipoteza badawcza
Przedstawione uwagi krytyczne popchnęły mnie do postawienia hipotezy badawczej, którą,
z niejakim onieśmieleniem, prezentuję. Punktem wyjścia czynię tezę Piekosińskiego; brzmi ona
następująco: monarchia polska kształtowała się od średniowiecza wedle trzech pojęć ogólnoeuPor. Florian Znaniecki, Metoda socjologii, tł. i wstęp Elżbieta Hałas, Warszawa: PWN, 2008, s. 35–120 i nn.
Por. Sławomir Baczewski, op. cit., s. 208–249.
33
Por. Konstanty Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce epoki odrodzenia, s. 122–126 (autor wskazuje, iż synonimiczność pojęć: „szlachcic” i „ziemianin” pojawia się już w wieku XVI).
34
Por. Ustawa Rządowa. Prawo uchwalone dnia 3 maja roku 1791, Warszawa: M. Groell, 1791 (repr.: Warszawa:
Zamek Królewski, 1991).
35
Por. Konstanty Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce epoki odrodzenia, s. 12.
36
Ustawa Rządowa. Prawo uchwalone dnia 3 maja roku 1791, s. 6 (Art. II).
31
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ropejskich: dominium (państwo), servilium (służba), beneficjum (służba dla pana jest wynagradzana)37. W ten sposób określono zręby formalne nie tylko państwa, ale także „idei szlachectwa”;
m.in. dlatego, że wskazane pojęcia (i stojące za nimi realia polityczne oraz gospodarcze) regulowały zasady wzajemnych relacji pomiędzy panem a jego poddanymi, oraz m.in. zasady wynagradzania ich za określone „usługi” (kwestia ta jest niezwykle ważna, bowiem w wieku XVII powraca
nieustannie, a jej ślady są nie tylko w materiałach związanych z buntami wojsk, ale także w literaturze panegirycznej38). Zwracam uwagę, iż warto rozważyć, czy te trzy zasady nie są fundamentem
tzw. demokracji szlacheckiej w całej I Rzeczypospolitej (nie wiem, czy można to określić mianem
„struktury społecznej” w sensie Mertona, ale wydaje się, iż są podstawą tejże struktury)39.
Dominium oraz servilium (a także w pewnym zakresie beneficjum) określiły definitywnie takie
akty prawne, jak Statut Łaskiego (1505 — z korekturą Taszyckiego: mimo że niezaakceptowaną
przez Sejm), dzieło Jakuba Przyłuskiego, a wreszcie Artykuły henrykowskie i „pacta conventa”
(1573; utrzymały się aż do końca I Rzeczypospolitej). Strukturę wewnętrzną Rzeczypospolitej
i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a po części też Ukrainy, określały prawa zwyczajowe oraz konstytucje sejmowe; dobrą orientację w złożoności tejże struktury daje przegląd urzędów oraz godności40. Jak w praktyce jednak miała owa struktura państwa wyglądać? Punkty 6 i 7 Artykułów
henrykowskich dają, przynajmniej częściową, odpowiedź41:
6. Często się też to przytrafiać może, iż między tak wielą Senatorow, sentencye, zdania, y rozumienia bydź mogą
rożne, a nie na wszem zawzdy zgodne w sprawach wszelakich: przeto My y potomkowie nasi, władzą swą nic konkludować nie mamy, ale się co napilniey starać, abyśmy wszytkie do iedney sentencyi przywieść mogli, uważaiąc
wszytkie wywody ich, ktoreby się z prawem, wolnościami pospolitemi, y z więtszym pożytkiem Rzeczyposp: pokazowały, a ktoreby wolnościom, prawom, y swobodom wszystkim Państwom nadanym, przeciwne nie były [zasada jednomyślności wsparta odwołaniem do tradycji prawa — dop. jzl]. A ieślibyśmy ich do iedney a zgodney
sentencyi przywieść nie mogli, tedy przy tych konkluzya nasza zostawać ma, ktorzyby się nabliżey ku wolnościom, prawom a zwyczaiom, wedle praw każdey Ziemie, y dobremu R. P. skłaniali, okrom spraw Seymowych,
ktore się zwykłym obyczaiem, z wiadomością y przyzwoleniem wszech Stanow odprawować maią [jak konkludować w wypadku sejmu, który nie może uzgodnić jednego stanowiska w jakiejś sprawie — dop. jzl]. Gdyż
to iest rzecz pewna y doświadczona, iż sama iedna Osoba Krolewska, u takich wielkich Państw tego Krolestwa,
wszytkim sprawom zdołać nie może, zaczymby y w nierząd, y w niebespieczeństwo Korona wpaść mogła. Przeto
ustawiamy, y za wieczne prawo mieć chcemy, aby każdego Seymu Walnego naznaczeni y mianowani byli z Rad
Koronnych osob szesnaście, tak z Polski iako y z Litwy, y innych Państw do Korony należących, z wiadomością
wszech Stanow, ku innym urzędnikom Koronnym Polskim y Litewskim, ktorzyby przy Nas ustawicznie byli,
przestrzegaiąc osoby y dostoieństwa naszego, wolności pospolitey, bez ktorych rady y wiadomości nic My y potomkowie nasi, czynić nie mamy, ani będziemy mogli w sprawach potocznych (nie wzruszaiąc nic Seymowych).
A ci Panowie będą powinni przestrzegać, aby we wszytkich sprawach nic się nie działo contra dignitatem nostram,
Por. Franciszek Piekosiński, O dynastycznym szlachty polskiej pochodzeniu, s. 11–12; także Jerzy Kłoczowski, Europa słowiańska w XIV–XV wieku, s. 79–119.
38
Por. Jakub Z. Lichański, „Mars z upominkiem na wesele”. Siedemnastowieczne panegiryki jako świadectwo mentalności, s. 7–13.
39
Por. Robert K. Merton, Z zagadnień struktury społecznej i kulturowej, passim; także Andrzej Wyczański, red., Polska
w epoce Odrodzenia, op. cit.; Janusz Tazbir, red., Polska XVII wieku. Państwo, op.cit. Por. też Stanisław Russocki, Structures politiques dans l’Europe des Jagellon, «Acta Poloniae Historica» 39, 1979, s. 101–142; Juliusz Bardach, Deputes
a la diete en Pologne d’anciene regime, «Acta Poloniae Historica» 39, 1979, s. 143–185.
40
Por. Zdzisław Góralski, Encyklopedia urzędów i godności w dawnej Polsce, Warszawa: KiW, 2000. Pewne ważkie
uwagi także w: Edward Potkowski, Ecritures et societe en Pologne du bas Moyen Age (XIVe–XVe siecles), «Acta Poloniae Historica» 39, 1979, s. 47–100 (szczególnie s. 60–77 gdzie wskazany jest (na podstawie bogatej literatury
przedmiotu!) wzrost aktywności pisarskiej w Polsce m.in. związany z przemianami w strukturze politycznej Korony
Polskiej oraz umacnianiem się pozycji szlachty).
41
Por. Artykuły henrykowskie, <http://www.trybunal.gov.pl/wszechnica/akty/art_henr.htm> (2010–12–27).
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y przeciw prawu pospolitemu: z czego potym będą powinni respondować na Seymie Walnym blisko przyszłym
[powołanie Rady Koronnej oraz, później, Trybunału Koronnego i Trybunału Skarbowego — dop. jzl].
A wszakże każdemu z Panow Rad Senatorow, przyiechać do Nas ilekroć ktory raczy, y obecnie mieszkać, wolno
ma bydź, y do tey sprawy, y do każdey inney, iako Rady przypuszczamy, y o wszystkim radzić y wiedzieć powinni
będą: także ci Deputaci nic przed żadnym z nich mieć nie będą więcey, okrom tego, iż iuż oni do czasu swego
obecnie powinni bądą mieszkać przy Nas. Nie zaniechywaiąc obyczaiu starego, opisowania listy naszemi ad
Consiliarios absentes, gdy się co takiego trafi: naznaczenie tych Senatorow na Seymie ma bydź zaraz osob 16, na
każde pułroka osob 4 ieden z Biskupow, ieden z Woiewod, a dwa z Kasztellanow, a maią iść koleią iako w Radzie
siedzą. A ieśliby ktory w swey koleiey zostać nie chciał, abo per aliquod legale impedimentum nie mogł, aby się
zaraz temże na Seymie opowiedział, a inszy ex ordine na iego mieysce necessario naznaczony był: a ci maią mieć
opatrzenie z skarbu naszego, y potomkow naszych. Biskupi z Ruskich kraiow, y inni świeckiego stanu Senatorowie, każdy na swe pułroka po piąci set złotych, A panowie duchowni kraiow Polskich tego nie potrzebuią, gdyż
są dobrze opatrzeni.
7. Seym Walny Koronny, we dwie lecie nadaley ma bydź składan, a gdzieby tego była pilna a gwałtowna potrzeba
Rzeczyposp: tedy za radą Panow Rad oboyga Państwa, iako czas y potrzeba Rzeczyposp: przynosić będzie, powinni go składać będziemy. A dłużey go dzierżeć nie mamy, nadaley do sześci niedziel: a przed takowemi Seymy
w Polszcze wedle zwyczaiu, a w Litwie wedle Statutu Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Seymiki Powiatowe bydź
maią, iako w Kole, y w Korczynie, Seymik Głowny bywa, także w Litwie w Wołkowisku Głowny Seymik bydż
ma. Na ktore Seymiki przez Posły swe, potrzeby przypadłe zwykłym obyczaiem oznaymiać mamy [sposób procedowania Sejmu oraz sejmików ziemskich i powiatowych — dop. jzl].

Ponieważ większość tych postanowień została utrzymana aż do Konstytucji 3 maja, można
powiedzieć, iż zacytowane fragmenty stanowią zrąb struktury społecznej oraz politycznej I Rzeczypospolitej42. Jeśli tak, to na tym tle winniśmy rozpatrywać problem szlachty oraz problem „idei
szlachectwa”. Jak można wnosić z zacytowanych sformułowań, klasą dominującą w państwie była
szlachta i kwestia ta raczej nie podlega dyskusji. Zatem ten problem nie budzi kontrowersji, aż do
reform podjętych przez tzw. Sejm Wielki. Z zastrzeżeniem jednak, które uczyniłem wyżej a dotyczącym rozumienia pewnych pojęć, w tym pojęcia „obywatel”. Należy pamiętać też, iż struktura
społeczna wyłoniła się z klasycznego układu stanowego43; zapewne ulegała dalej pewnym przeobrażeniom, lecz jak wskazują Artykuły henrykowskie, pewne dawne idee pozostały żywe zapewne
aż po początki wieku oświecenia.
Kwestie te, daleko pełniej, przedstawił Konstanty Grzybowski w przywoływanym opracowaniu. Zwracał uwagę, iż podmiot reprezentowany był określany jako: Regnum Poloniae, Corpus
Reipublicae, Rzeczpospolita (można powiedzieć, iż pojęcia te wyczerpują zakres pojęcia dominium)44. Ale pojawia się także pojęcie Corpus Regni; trzeba jednak pamiętać, jak przypomina
Grzybowski, iż państwo pojmowane jest dualistycznie. Z jednej strony jest to monarcha, z drugiej „społeczeństwo”45. Wskazać trzeba jednak na problem, pozornie dość oczywisty, iż reprezentanci wykonują pewne czynności prawne „w zastępstwie” tych, którzy ich wybrali (kwestia ta

Por. Adam Jankiewicz, red., Lex est Rex in Polonia et in Lithuania... Tradycje prawno–ustrojowe Rzeczpospolitej. Doświadczenie i dziedzictwo, Warszawa: Wyd. Tryb. Konst., 2008 (Studia i Materiały, t. XXVIII): studium Wacława Uruszczaka z tegoż tomu znakomicie wyjaśnia zawiłości sytemu politycznego I Rzeczypospolitej, por. ibidem, s. 11–23.
43
Por. Jerzy Kłoczowski, Europa słowiańska XIV–XV wieku, s. 79–130, 196–327.
44
Por. Konstanty Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce epoki odrodzenia, s. 11–47; tenże, Ojczyzna. Naród. Państwo, s. 47–79 (Rozdz. 4: Ciało Królestwa Polskiego, rozdz. 5: Bellum sine hoste geritur). Por. też Ewa Bem–Wiśniewska,
Funkcjonowanie nazwy Polska w języku czasów nowożytnych 1539–1795, Warszawa: DiG, (Res Humanae. Studia).
45
Konstanty Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce epoki odrodzenia, s. 14: jest tu istotny przypis, który przytaczam: „nie używam określenia «stany». Reprezentacja, to nie tylko przedstawiciele stanów, ale i biorący w niej udział
z tytułu osobistego prawa”. Por. też uwagi dalsze badacza na s. 33 i nn.
42
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traci, w ciągu wieku XVI, na znaczeniu)46. I tak dochodzimy do sprawy podstawowej: struktury
sejmu. Była ona stanowa, ale — „składała się faktycznie tylko z przedstawicieli jednego stanu —
szlacheckiego; [...] stan szlachecki w końcu, monopolizujący coraz bardziej na swą rzecz powoływanie izby poselskiej, jest klasowo bardziej niejednolity niż jego odpowiedniki gdzie indziej”47.
Zwracam też uwagę, iż wydaje się, że w wieku XVI teoretycy polscy upatrywali w szlachcie przedstawicieli tzw. klasy pośredniej bądź stanu średniego (Jakub Przyłuski, Reinhold Heidenstein,
Andrzej Frycz Modrzewski, komentatorzy Polityki Arystotelesa). Stąd — pojawiają się specula
zawierające wzorce osobowe obywatela (Mikołaj Rej, Łukasz Górnicki).
Powiedzianemu nie przeczy dyskusja, jaka toczyła się w Koronie w XVI w. nt. egzekucji praw.
Dotyczy to bowiem nie tylko nierówności wobec prawa, ale przede wszystkim — właśnie egzekwowania wyroków sądów. Stąd np. Górnicki mówi wyraźnie o wolności, jako posłuszeństwie
wobec prawa; co, jak podkreślałem, miało kapitalne znaczenie i w XVI, i w XVII w.48
Tak przedstawia się sytuacja szlachty. Ale ze względu na powiedziane inaczej teraz wygląda
kwestia „idei szlachectwa”. Można powiedzieć, iż jest to element wewnętrznej dyskusji w obrębie pewnej grupy/klasy, dyskusji, której celem jest określenie norm oraz wartości, do jakich
będziemy się odwoływać i w odniesieniu do nas samych, i w stosunku do innych, których wprowadzenie do grupy/klasy planujemy (choćby swoisty „spór” między Rejem a Górnickim w kwestii wzoru osobowego obywatela)49. Także — wedle jakich kryteriów zostajemy wyodrębnienie
z ogółu wszystkich członków danego społeczeństwa? O ile problem dotyczący szlachty uważam
za bezdyskusyjny w tym sensie, iż po prostu należy przyjąć, że w ówczesnym społeczeństwie istnieje po prostu taka grupa/klasa, to problem drugi jest autentycznym problemem badawczym.
Jednak — zwracam uwagę — kwestie te były już cząstkowo omawiane, m.in. przy okazji analizy
dorobku takich pisarzy, jak np. Łukasz Górnicki, Piotr Skarga czy Wacław Potocki bądź Stanisław
Herakliusz Lubomirski i Andrzej Maksymilian Fredro (że o teoretykach takich jak m.in. Jakub
Przyłuski, Reinhold Heidenstein czy Gotfryd Lengnich nie wspomnę), a także w toku analizy
pism z okresu bezkrólewia czy rokoszu Zebrzydowskiego. Oczywiście — poszerzenie pola obserwacji analitycznej jest ważkim zadaniem; w tym jednak przypadku mam je za, w pewnym sensie,
zajęcie o tyle jałowe, o ile nie idzie w parze z szerzej zakrojonymi badaniami np. heraldyczno–genealogicznymi. W tym bowiem zakresie może okazać się, iż dotychczasowe ustalenia nie są precyzyjne, a analiza m.in. panegiryków czy dzieł kaznodziejskich, w tym przede wszystkim nuptialiów
i funeraliów, przynieść może wiele istotnego materiału o charakterze źródłowym50.
Natomiast ponowna analiza „idei szlachectwa” dla niejako niej samej jest o tyle zajęciem mało
płodnym badawczo, iż być może silniej zaznaczy jakieś tendencje filozoficzne czy teologiczne,
jakie pojawiały się od II połowy XVI do schyłku XVII w. w publicystyce czy piśmiennictwie
staropolskim. Nie sądzę jednak, aby czekały nas tu jakieś niespodzianki, bowiem punktem dojścia są przemyślenia zawarte i w Konstytucji 3 maja, i w towarzyszącej jej literaturze politycznej.
Ibidem, s. 15–16 i nn.
Ibidem, s. 30–31 i nn. Por. uwagi dalej, s. 35–36, gdzie badacz przywołuje uwagi Jakuba Przyłuskiego i Łukasza
Górnickiego nt. kto i jak sprawuje władzę w Koronie i WXL. Por. też uwagi dalej na s. 43 i nn., a dotyczące roli
króla jako rozjemcy w ewentualnych sporach wewnątrz sejmu. Ale uwaga na s. 122 („polscy chłopscy wyborcy są
chłopami z klasowego punktu widzenia, ale ze stanowego punktu widzenia są szlachtą”) nieco komplikuje układ
stanowy I Rzeczypospolitej!
48
Por. Konstanty Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce epoki odrodzenia, s. 206–217 (autor przywołuje tu m.in.
Diariusze sejmowe, z lat 1555–1585).
49
Por. Jakub Z. Lichański, Łukasz Górnicki — Sarmacki Castiglione, s. 102, 112–118.
50
Opracowanie nuptialiów zrobiono np. dla Włoch, por. Olga Pinto, Nuptialia. Saggio di bibliografia di scritti italiani pubblicati per nozze dal 1484 al 1799, Firenze: Leo S. Olschki, 1971.
46
47
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Możemy, co najwyżej, wskazać na pominięte przez dotychczasowych badaczy ślady lektury współczesnych naszym pisarzy i myślicieli zachodnioeuropejskich.

Konkluzje
Książka Baczewskiego uświadamia zatem dwie sprawy: na pewno należy podnieść na nowo
oraz ponownie opisać problem stratyfikacji społeczeństwa I Rzeczypospolitej i miejsca w tymże
społeczeństwie szlachty. Godny uwagi jest także sposób rozumienia pojęć: szlachta, szlachectwo
itp. w języku potocznym, a też w użyciu prawnym oraz literackim. Za ramy prawne i polityczne
takich rozważań trzeba przyjąć Statut Łaskiego (z korekturą Taszyckiego) i Konstytucję 3 maja;
wątpię natomiast, czy rozważania Karla Poppera mogą być w jakiejkolwiek mierze przydatne do
opisu tego społeczeństwa (preferowałbym raczej Roberta K. Mertona). Nie dla wyjątkowości
społeczeństwa I Rzeczypospolitej, ale — jak sądzę — tak ogólna taksonomia, jaką proponuje
filozof, siłą rzeczy pomija wiele partykularnych rozwiązań, które nie dają się ująć w takich kategoriach. Już lepiej posłużyć się rozważaniami przywoływanego Roberta K. Mertona bądź Arnolda
J. Toynbee’ego51; zwłaszcza że I Rzeczpospolita w sposób bardzo konsekwentny odwoływała się
do modelu rzymskiego (formalnie republikańskiego, w praktyce chyba raczej do pryncypatu). Tu
przykładami będą nie tylko Wawrzyniec Goślicki, Jan Zamoyski, ale praktyka oratorska sejmu
i senatu, w której często w mowach przywoływano pojęcia łacińskie52. Materiał należy zaczerpnąć
także ze słowników; nawet brak jakichś pojęć będzie miał wtedy wielkie znaczenie.
W sumie Baczewski zmusza do przemyślenia wielu kwestii na nowo, a to już wiele; jak sądzę,
w tym tkwi główna zaleta jego książki. Natomiast założenie, iż „tematem książki jest szlachectwo
jako pojęcie kluczowe dla ideologii władzy politycznej w II połowie XVI i w XVII wieku, odzwierciedlone w tekstach publicystycznych, literackich i dotyczących teorii polityki” wydaje się
wypełnione tylko połowicznie. Większość uwag uogólniających jest, jak sądzę, błędna lub oparta
jest na błędnych założeniach i fałszywych interpretacjach materiału analitycznego. Jak sądzę zresztą (potwierdza to analiza indeksu nazwisk), autor nie zajrzał nawet do staropolskich antologii
mów, co „de facto” uniemożliwia pozytywną ocenę jego trudu analitycznego. Jego książka to
zaledwie zbiór materiałów oraz pewnych propozycji analitycznych; sądy uogólniające do wiedzy
na temat społeczeństwa staropolskiego i jego mentalności nie wnoszą nic nowego ponad to, co
już z dawniejszych badań było nam doskonale znane53.

Por. Arnold J. Toynbee, Studium historii, red. D. C. Somervell, tł. i przedm. Józef Marzęcki, Warszawa: PIW, 2000.
Por. Karol Mechrzyński, Historia wymowy w Polsce, t. 1–3, Kraków 1856–1858; Wilhelm Bruchnalski, Rozwój
wymowy w Polsce, w: Dzieje literatury pięknej w Polsce, cz. 1–2, Kraków: Wyd. PAU, 1918, t. 2, s. 241–418; Jakub
Z. Lichański, Orator sarmaticus. Teoria retoryki a oratorstwo staropolskie doby baroku. w: tegoż, Retoryka od średniowiecza do baroku. Teoria i praktyka, Warszawa: PWN, 1992, s. 261–319; Krystyna Płachcińska, Obraz kultury retorycznej społeczeństwa szlacheckiego na podstawie mów sejmowych z lat 1556–1564, Łódź: Wyd. Uniw. Łódzkiego,
2004, passim; Maria Barłowska, Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII–XVIII wieku — prolegomena filologiczne,
Katowice: Wyd. Uniw. Śląskiego, 2010 (Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2777), passim.
Ostatnia z prac, która powstawała równocześnie z omawianym studium i przez autora nie mogła być wykorzystana,
jest podsumowaniem dotychczasowego stanu badań nad oratorstwem staropolskim i oświeceniowym oraz otwiera
nowe pola badawcze. Szkoda że na żadnym etapie swych prac Baczewski nie skonfrontował swych przemyśleń i analiz
w daleko szerszym zakresie ze studiami Marii Barłowskiej bądź bezpośrednio z autorką.
53
Por. tomy z serii Konfrontacje historyczne.
51
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Słownik historyczno–geograficzny ziem polskich w średniowieczu, edycja elektroniczna, redakcja ogólna: Tomasz Jurek, opracowanie informatyczne: Stanisław Prinke; http://www.slownik.ihpan.edu.pl
W roku 2010 ruszył internetowy projekt
umożliwiający korzystanie w sieci z materiałów wydanych dotąd zeszytów monumentalnego opracowania firmowanego przez Instytut
Historii PAN zatytułowanego Słownik historyczno–geoegraficznych ziem polskich w średniowieczu. Czym jest Słownik? Jest to projekt
mający na celu zebranie i uporządkowanie
możliwie bogatej bazy źródłowej dotyczącej
przede wszystkim: sieci osadniczej, stosunków
własnościowych, genealogii posiadaczy osad,
spraw kościelnych itp. ziem polskich w średniowieczu. Nie będziemy się tu zajmować
merytoryczną oceną zawartości tomów Słownika, zwłaszcza że doczekały się one wielu recenzji1. Postaramy się tylko pokrótce ocenić
przydatność nowej, elektronicznej wersji.

Wejście na Stronę główną nie pozostawia
wątpliwości, gdzie się znaleźliśmy. Poniżej nazwy instytucji firmującej opracowanie umieszczono bardzo charakterystyczny (rozpoznawalny szczególnie dla korzystających z kolejnych
zeszytów Słownika, dotyczących województwa
poznańskiego) rysunek mapy Polski Bernarda
Wapowskiego. Obok (dla patrzącego z lewej
strony) umieszczono kolumnę zakładek. Są
tam kolejno odnośniki (linki) do: Strony głównej (którą już omówiliśmy); Wprowadzenia; Informacji dla użytkownika; Wykazu map, tabel i
tablic genealogicznych; Przeglądu alfabetycznego,
wreszcie na samym dole zamieszczono okienko, w którym wpisuje się poszukiwaną frazę,
a poniżej pytania uściślające, czy wyszukiwanie ma zostać przeprowadzone we wszystkich

Na opisywanej stronie wskazano trzy recenzje: Słownika ziemi wieluńskiej, którą przygotował T. Lalik
w „Kwartalniku Historycznym” 71, 1964, s. 785–787,
S. Zajączkowskiego w „Kwartalniku Historii Kultury
Materialnej” 13, 1965, s. 583–590 i artykuł recenzyjny
pióra K. Górskiej–Gołaskiej, Uwagi o Słowniku historyczno–geograficznym ziemi chełmińskiej w średniowieczu,
w „Zapiskach Historycznych” 38, 1973, s. 335–347.
Można do tego jeszcze dodać np.: E. Kowalczyk, Rec.
Dzieje Lubelszczyzny, t. 3, Słownik historyczno–geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, oprac.
S. Kuraś, Warszawa 1983, „Kwartalnik Historii Kultury
Materialnej” 32, 1984, nr 1, s. 101–102 i J. Powierski,

O słowniku historyczno–geograficznym ziemi chełmińskiej, „Komunikaty Warmińsko–Mazurskie” 2/3, 1972,
s. 407–425. W kategorii recenzji Słownika (dodatkowo
pozostajemy w konwencji edycji elektronicznych!) mieści się również tekst: A. Wędzki, Pochylając się nad Słownikiem historyczno–geograficznym województwa poznańskiego w średniowieczu..., <http://www.mediewistyka.
amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=
article&id=27&Itemid=26>, w którym, zresztą słusznie,
zwrócono szczególną uwagę na konieczność pogłębienia
i zacieśniania istniejącej już i owocnie rozwijającej się
współpracy archeologów i historyków przy pracach nad
kolejnymi zeszytami Słownika.

1
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słownikach czy tylko wybranych, a także czy
szukać w całym tekście czy tylko haseł (nazw
miejscowości). Przed przejściem do szczegółowego omówienia projektu warto jeszcze stwierdzić, że sama koncepcja, zamysł strony (wizualizacja), jest dobrze pomyślana i bardzo prosta
(w dobrym tego słowa znaczeniu). Co ważne
nie ma tam gadżetów, dzięki czemu strona
jest bardzo przejrzysta i łatwo z niej korzystać,
przeszukując ją właściwie intuicyjnie.
Klikając na link zatytułowany Wprowadzenie, otrzymujemy obszerny tekst omawiający
tło historyczne powstania Słownika, a także jego
koncepcję. Sam projekt formalnie realizowany
jest przez Instytut Historii PAN od 1958 r.,
chronologicznie zamyka się on w zasadzie na
pierwszej ćwierci XVI w. (około 1530 r.). Bazę
źródłową ograniczono do wszystkich przekazów
drukowanych i wybranych rękopiśmiennych
(księgi sądowe, szesnastowieczne źródła skarbowe). Przyjęty podział terytorialny odzwierciedla przełom XV i XVI w. Słownik rejestruje
wszelkie obiekty fizjograficzne, osady, jednostki
podziału terytorialnego. Uporządkowane alfabetycznie hasła podzielone są na kilka punktów kolejno ujawniających: nazwę, lokalizację,
przynależność terytorialną, topografię, stosunki
własnościowe, prawa posiadane przez osadę,
stosunki kościelne, ważne osoby związane z osadą działające poza nią, literaturę, dane archeologiczne, czasem zamieszczone są jeszcze Uwagi,
w których ogólne komentarze. Informacje podane w kolejnych punktach przyjęły następującą formę: data roczna, wypis streszczający dokument i powołane źródło, z którego pochodzi
wypis. Hasła podpisane są inicjałami osób, które
je sporządziły (gdy kilku autorów przygotowywało dany zeszyt). Recenzowana edycja objęła
„wszystkie Słowniki wydane pod firmą Instytutu Historii PAN”, dołączono też zeszyty, które
ukazały się poza serią, mianowicie Słowniki województwa lubelskiego, Słownik ziemi sanockiej,
Słownik dóbr klasztoru łysogórskiego2.
Na omawianej stronie wyliczono słowniki wydane
przez IH PAN, a także poza serią, jednak nie wspo-

2

Kolejna zakładka Informacje dla użytkownika wyczerpująco opisuje wygląd strony z wynikami wyszukiwania i sam sposób wyszukiwania. Dysponujemy dwoma podstawowymi
funkcjami: przeglądem alfabetycznym haseł
— co można przyrównać do „kartkowania”
papierowego słownika oraz wyszukiwaniem
— prowadzonym w całym dostępnym materiale lub po wybraniu odpowiedniego tomu
Słownika. W wynikach wyszukiwania zamieszczone są pełne hasła, w których znajduje się
przynajmniej raz poszukiwana fraza, jest ona
doskonale widoczna, gdyż wyróżniona na żółto. Zamieszczenie w wynikach pełnych haseł
jest ze wszech miar słuszne, zrozumiałe i uzasadnione, dzięki temu bowiem możemy (jeśli
taki występował) rozpoznać kontekst wystąpienia poszukiwanego przez nas słowa. Wyszukiwarka odnajduje frazy zgodnie z naszym
wpisem, więc jeśli wpiszemy: „np. Jan, wyszukiwarka znajdzie tylko wystąpienia tego słowa,
ale już nie fragmentów innych słów, w których
występuje taki ciąg liter (np. Jana, Jankowski
czy Bojanowski)”. Można jednak przeszukiwać
bazę i w inny sposób: „Wpisanie *Jan umożliwi znalezienie także wystąpień słów rodzaju
mniano np., że rysuje się realna szansa na wydanie słownika Pomorza Zachodniego (poza IH PAN). Ostatnio
ukazały się artykuły, w których znalazły się zapowiedzi
prac nad takim słownikiem. E. Rymar, Materiały do
słownika geograficzno–historycznego Pomorza Zachodniego w średniowieczu. Południowa połać obecnego powiatu
stargardzkiego (gm. Stargard, Dolice), część I: A–Ł „Stargardia” t. IV, 2004, s. 354–376; na s. 349 E. Rymar
napisał, że jego prace nad słownikiem „dla płd.–zach.
części dawnego Pomorza, ziem byłej Nowej Marchii
(dawne powiaty Chojno, Myślibórz, Gorzów, Strzelce,
Choszczno, Drawsko, Świdwin, część stargardzkiego
i pyrzyckiego)” są zaawansowane, a „Pewne zalążkowe
materiały dla dawnych ziem widuchowskiej i bańsko–
swobnickiej znalazły się w przygotowanych niedawno
monografiach regionalnych”. Za materiały tego słownika można też chyba uznać skrótowe dane zawarte
w opracowaniu E. Rymar, W krainie cystersów i rodu
Kamyków, czyli teren gminy Będzino w wiekach średnich
(do XVI wieku), [w:] Gmina Będzino. Z dziejów dawnych
i nowych, materiały pod redakcją A. Chudzińskiego,
Pruszcz Gdański–Będzino 2009, s. 80–99 część słownikowa.
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Felicjan itp., zaś wpisanie *Jan* pozwoli dotrzeć zarówno do wystąpień słów w rodzaju
Bojanowski, jak i Janowi, Jankowice itp. Wielkość liter nie ma znaczenia”. Zaproponowane
opcje w zupełności wystarczają do prowadzenia prostego wyszukiwania, a posługiwanie
się tą wyszukiwarką jest intuicyjne, nawet bez
czytania opisywanego akapitu.
Następna zakładka Wykaz map, tabel i tablic genealogicznych umożliwia zapoznanie się
z mapami i drzewami genealogicznymi, które
znalazły się w papierowych wydaniach Słownika i są związane z przeglądanym hasłem —
trzeba je tylko powiększyć, klikając nań.
Przed zaprezentowaniem spostrzeżeń związanych z korzystaniem z elektronicznej edycji
Słownika warto jeszcze wspomnieć, że obok
Tek Dworzaczka pod. red. Prof. Jerzego Wisłockiego, wydanych pierwotnie w 1996 r. na
płycie CD–ROM, a następnie umieszczonych
na stronie Biblioteki Kórnickiej PAN (www.
bkpan.poznan.pl) i regestów wypisów z Metryki Koronnej (niestety, jak dotąd w sumie jedynie z około 100 lat, które możemy przeglądać
na stronie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie www.agad.archiwa.gov.pl/
metodyka/wyszukiwarki.html) brak jest właściwie innych tego typu inicjatyw udostępnienia w Internecie źródeł dla historyków. Można
też wskazać tego rodzaju inicjatywy podejmowane w innych krajach, zwłaszcza wzorcowo wydany jedenastowieczny kataster Wilhelma Zdobywcy (www.domesdaybook.co).
W pewnym sensie w tym trendzie mieszczą się
również powstające w ostatnich latach i stale
uzupełniane wszelkie biblioteki cyfrowe, począwszy od międzynarodowych Google Books,
a skończywszy na polskim projekcie Federacji Bibliotek Cyfrowych (http://fcb.pionier.
net.pl), zawierającym już ponad 600 tysięcy pozycji, czy też Narodowym Archiwum
Cyfrowym (www.nac.gov.pl), digitalizującym
i udostępniającym między innymi dokumenty z polskich archiwów. Są to jednak najczęściej skany dokumentów czy wydawnictw
źródłowych, niestety w sporej części bez możli-

wości wyszukiwania w nich fraz czy wyrazów
(co obecnie jest przecież technicznie możliwe
do wykonania).
Wracając do edycji Słownika jest to projekt
ze wszech miar ważny, cenny i po prostu wygodny, gdyż przede wszystkim znacznie przyspiesza wstępną kwerendę, czyni ją również
bardzo precyzyjną (w konfrontacji ze żmudnym
wertowaniem ksiąg). Tym samym użycie w odniesieniu do Słownika określenia „opracowanie
pomocnicze” wydaje się nietrafne, może nawet
dla Słownika krzywdzące. Należy bowiem zdać
sobie sprawę z ogromu pracy włożonej przez
zespoły badawcze wykonujące np. wypisy do
kartoteki Słownika. Jest on niewątpliwie podstawowym opracowaniem, od którego powinno się rozpoczynać kwerendę. Zatem bez przesady można powiedzieć, że jest to opracowanie
monumentalne, pomnikowe! Każdy kto choć
trochę zajmuje się, bądź jest zainteresowany
np. historią regionalną, stosunkami osadniczymi, czy wreszcie genealogią, nie może obyć się
bez tego dzieła. Dla genealogów jest to bezdyskusyjnie wydawnictwo podstawowe.
Wskażmy jeszcze na rzeczy budzące nasze wątpliwości. Nie został uzasadniony dobór słowników uwzględnionych w projekcie.
Oprócz słowników średniowiecznych, w wersji papierowej, a także na stronie internetowej,
zorganizowanych w sposób terytorialny, pojawił się słownik dóbr klasztoru benedyktyńskiego na Świętym Krzyżu, obejmujący przede
wszystkim miejscowości położone w województwie sandomierskim, ale także w lubelskim czy krakowskim, a więc częściowo pokrywający się ze słownikami z serii IH PAN,
a co więcej obejmujący znacznie szerszy zakres
chronologiczny. Nie podano informacji, czy
dobór jest ostateczny, czy też w miarę upływu
czasu i zawierania umów z posiadaczami praw
autorskich do innych słowników zostaną one
również włączone do projektu.
Pewne wątpliwości budzi wyszukiwarka i jej
możliwości. Jest oczywiste (o czym już pisaliśmy), że dla niektórych poszukiwanych słów
jest ona wystarczająca, ale dla tych bardziej
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pospolitych, występujących w bardzo dużej
liczbie haseł nie spełnia ona dobrze swojej roli.
Być może więc obok wyszukiwania prostego
powinno zostać dodane wyszukiwanie w trybie złożonym? Czy nie byłoby także wskazane
rozszerzenie możliwości przeszukiwania tak,
by nie były to tylko pojedyncze wyrazy, ale
także frazy złożone z kilku słów, jak również
ich kombinacje, w tym wyrażenia logiczne: na
przykład koniunkcja dwóch słów (co oznacza,
że oba wyrazy muszą pojawić się w jednym haśle) czy koniunkcja jednego słowa i zaprzeczenia drugiego słowa (czyli słowo ma się pojawić,
pod warunkiem, że to drugie się nie pojawia)
itp. Należałoby także rozważyć, czy korzystając z wyszukiwania rozmytego nie wprowadzić
możliwości wyszukiwania różnych form zadanego słowa, a oprócz operatora ‘*’, zastępującego dowolny ciąg znaków, wprowadzić inny
operator maskujący ‘?’, zastępujący dokładnie
jeden znak. Tego typu rozbudowana wyszukiwarka dobrze sprawdziła się w Tekach Dworzaczka w wersji CD–ROM.
Pojawia się pytanie, czy nie należałoby
w przyszłości rozbudowywać Słownik w taki
sposób, aby w odpowiednich partiach haseł podawać linki do dokumentów dostępnych on–line? Niektóre źródła wykorzystane
w Słowniku zapewne już znajdują się w Internecie3, a większość znajdzie się tam w najbliższej przyszłości.
Wykaz map, tabel i tablic genealogicznych
zawiera sporo błędów literowych4; na szczęTylko tytułem przykładu, w Słowniku historyczno–
–geograficznym ziemi wyszogrodzkiej w średniowieczu,
opr. A. Wolff, A. Borkiewicz–Celińska, Wrocław 1971
wykorzystano np.: Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego
(dopełnienie Niesieckiego), wyd. Z. Gloger, Kraków 1870
czy Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae
generalis, wyd. J. K. Kochanowski, Warszawa 1919;
oba wydawnictwa dostępne są na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (http://www.wbc.poznan.pl/
dlibra).
4
Jest: „PLOCK:” powinno być „PŁOCK”, jest: „s. 153
— mapa: Bukówka i jej dopływ” powinno być: „s. 153
— mapa: Bukówka i jej dopływy”, jest: „s. 609 — tabl.:
Pawłowscy z Wierzbno (odnoga Rydzyńskich)” powin3

ście, w przeciwieństwie do tradycyjnych
wydawnictw, można to w każdej chwili skorygować. Wykaz skrótów umieszczony na
początku każdego tomu słowników nie jest
dobrym rozwiązaniem: czytając wybrany fragment tekstu dobrze byłoby mieć możliwość
obejrzenia spisu skrótów, dostępnego bezpośrednio ze strony głównej.
Powstaje w ogóle pytanie, jak cytować to
elektroniczne wydanie? Czy powołując się
na papierowe wydanie, czy próbując jakoś
jednak opisać, wskazać elektroniczne? Autorzy nie dają tu żadnej instrukcji. Taka edycja źródeł, niestety, jeszcze bardziej pogorszy
sprawę cytowania źródeł poprzez odpowiedni
słownik, o czym niedawno słusznie wspominał Tomasz Jurek w liście do „Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”5. Warto
też chyba spojrzeć na to wydawnictwo i z innej strony, bo czy te udogodnienia nie spowodują „rozleniwienia” badaczy? Czy prace
powstające z pomocą elektronicznej edycji
Słownika będą samodzielne? Czy nie będzie
się po prostu poprzestawało na sprawdzeniu
poszukiwanych fraz w Słowniku, zaniedbując
zupełnie badania, kwerendę w źródłach rękopiśmiennych, tworząc opracowania wtórne?
Czas pokaże.
Mimo tych kilku krytycznych uwag należy
stwierdzić z całą stanowczością, że cały projekt
jest wykonany wzorowo. Jest on więc wart naśladowania. Tak więc, po Tekach Dworzaczka
przyszła kolej na rzecz monumentalną i bardzo ważną — Słownik w Internecie. Można
sobie tylko życzyć, by tak samo udostępniono
inne ważne serie, takie jak np. Monumenta
Poloniae historica, Słownik staropolskich nazw

no być: „s. 609 — tabl.: Pawłowscy h. Wierzbno (odnoga Rydzyńskich)”, jest: „s. 633 — tabl.: Pampowsy
h. Poronia” powinno być: „s. 633 — tabl.: Pampowscy
h. Poronia”, jest: „s. 289 — mapa: Położenie Sanoka”
powinno być: „s. 289 — mapa: Położenie Santoka”.
5
T. Jurek, Uwagi i sprostowania, „Rocznik Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego”, n.s., t. VIII (XIX), Warszawa 2008, s. 207–208.
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osobowych, Słownik starożytności słowiańskich,
tytuły można mnożyć.
Pomimo ukazania się w Internecie elektronicznej edycji piszący te słowa z dużą niecierpliwością oczekują na kolejne drukowane

(papierowe) zeszyty Słownika, bowiem te wydane zajmują na półkach autorów niniejszych
te słowów poczesne miejsce!

Piotr Andrzej Dmochowski i Andrzej Sikorski
Warszawa
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