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Od Redaktora
Oddajemy do rąk PT Czytelników kolejny, już XII tom „Rocznika Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego”. Tym razem składa się on z dwóch części. Pierwszą — poprzedzoną wstępem
prof. Jana Wroniszewskiego i dr. Marcina Hlebionka — tworzą teksty powstałe w związku z konferencją poświęconą dokonaniom ś.p. prof. Mariana Gumowskiego, a otwiera je bibliografia prac
tego wybitnego specjalisty m.in. nauk pomocniczych historii. W miejsce streszczeń poszczególnych artykułów publikujemy omówienie sesji w języku angielskim. Na część drugą składają się
trzy artykuły dr. Roberta Jopa, mgr. Jakuba Regulskiego i dr Aleksandry Jaworskiej. Tradycyjnie
na zakończenie jeszcze recenzja, tym razem z pracy T. Garczyńskiego o rodzinie Dorpowskich.
Pragnę podziękować wszystkim Autorom, Członkom Rady Redakcyjnej i Recenzentom artykułów za współpracę.
Sławomir Górzyński

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

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

Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
nowej serii t. XII (XXIII) ISSN 1230–803X

O sesji Profesora Mariana Gumowskiego

Pierwszego listopada 2009 r. minęła 35. rocznica śmierci Profesora Mariana Gumowskiego,
jednego najlepszych polskich znawców numizmatyki, medalografii, sfragistyki i heraldyki, autora
licznych, często aktualnych do dziś, publikacji ze wszystkich tych dziedzin. Dzięki nieprzeciętnej
pasji badawczej i niezwykłej pracowitości Marian Gumowski zapewnił sobie wyjątkową pozycję
w świecie nauk pomocniczych historii. I mimo że w ostatnim czasie widoczny jest wzrost zainteresowania tymi dyscyplinami, dla których Marian Gumowski był pionierem lub odcisnął na nich
swój ślad, co powinno stanowić pretekst do bliższego przyjrzenia się jego postaci, to nie podjęto
dotąd prób kompleksowej oceny jego dorobku.
Ponieważ po ostatniej wojnie Profesor związał się z Toruniem, przenosząc się do tego miasta
i wykładając na tamtejszym uniwersytecie jako docent etatowy numizmatyki i sfragistyki, to
właśnie Zakład Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii i Archiwistyki UMK postanowił
uczcić kolejną rocznicę śmierci tego wybitnego badacza. Dlatego też przy współudziale Instytutu
Historii i Archiwistyki UMK, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Toruńskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz wsparciu czasopisma „Wiedza i Życia. Inne Oblicza Historii” zorganizował konferencję mu poświęconą. Spotkanie, pod tytułem Dorobek naukowy profesora Mariana Gumowskiego. W 35 rocznicę śmierci, doszło do skutku 23 października
2009 roku. W założeniu organizatorów miało ono z jednej strony stanowić próbę oceny ogromnego dorobku Profesora, z drugiej zaś doprowadzić do zebrania informacji o pozostawionej przezeń spuściźnie, która jest dziś podzielona między różne instytucje.
Udział w konferencji zadeklarowali przedstawiciele pięciu Uniwersytetów (Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szczecińskiego, Zielonogórskiego, Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), a także innych instytucji naukowych
(Archiwum Główne Akt Dawnych, Biblioteka XX Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich). W jej trakcie wygłoszono jedenaście wystąpień,
zawierających przyczynki do biografii Mariana Gumowskiego, próby oceny różnych obszarów
jego dorobku, a także charakteryzujących poszczególne fragmenty jego spuścizny.
Mimo zapowiedzi szybkiego wydania drukiem materiałów pokonferencyjnych, udaje się to dopiero teraz. W publikacji niniejszej oprócz wystąpień wygłoszonych w trakcie konferencji znajdują
się cztery, uzupełniające je, teksty: postulowana od dłuższego czasu bibliografia prac Mariana Gumowskiego; artykuły poświęcone roli badań nad heraldyką miejską oraz medalografią w dorobku
Profesora, bez których omówienie jego osiągnięć byłoby niepełne; oraz sprawozdanie z obrad.
Ufamy, że zgromadzone w niniejszym zbiorze artykuły nie uległy dezaktualizacji i przyczynią
się do lepszego poznania sylwetki naukowej jednego z najwybitniejszych polskich historyków.
Jan Wroniszewski
Marcin Hlebionek
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Krzysztof Optołowicz
Włocławek–Toruń

Bibliografia publikacji Mariana Gumowskiego
Zastosowane skróty
„At. Wil.”
„Berl. Mzbl.”
„Berl. Num. Zeit.”
„Bibl. Class. Orient.”
„BN”
„Čas. Slezs. Mus.”
„Dziennik Pozn.”
„IKC”
„KMP”
„Kron. Gost.”
„Kur. Pozn.”
„Kwart. Hist.”
„Mies. Herald.”
„Małop. St. Hist.”
„Muz. Wielkop. w Pozn.”
„Nauka Pol.”
„Nowa Ref.”
„Przegl. Hist.”
„Przegl. Powsz.”
„Przegl. Zach.”
PSB
„Rocz. Gdań.”
„Rocz. Grudz.”
„Rocz. Hist.”
Rozpr. AU.
Wydz. Hist.–Filoz.
„Ruch Samorząd.”
„Sl. Occid.”
„Slez. Num.”

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

„Ateneum Wileńskie”
„Berliner Münzblätter”
„Berliner Numismatische Zeitschrift”
„Bibliotheca Classica Orientalis”
„Biuletyn Numizmatyczny”
„Časopis Slezského Musea”
„Dziennik Poznański”
„Ilustrowany Kurjer Codzienny”
„Kronika Miasta Poznania”
„Kronika Gostyńska”
„Kurjer Poznański”
„Kwartalnik Historyczny”
„Miesięcznik Heraldyczny”
„Małopolskie Studia Historyczne”
„Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu”
„Nauka Polska”
„Nowa Reforma”
„Przegląd Historyczny”
„Przegląd Powszechny”
„Przegląd Zachodni”
Polski słownik biograficzny
„Rocznik Gdański”
„Rocznik Grudziądzki”
„Roczniki Historyczne”
Rozprawy Akademii Umiejętności [w Krakowie]. Wydział Historyczno–Filozoficzny.
— „Ruch Samorządowy”
— „Slavia Occidentalis”
— „Slezský Numismatik”
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„Sprawozd. Kom.
—
do Badań Hist. Szt. w Pol.”
„Sprawozd. TNT”
—
„St. i Mater.
—
do Dz. Wielkop. i Pom.”
„St. Źródłozn.”
—
„Teka Zam.”
—
„Wiad. Liter.”
—
„WN”
—
„WNA”
—
„Zap. Hist.”
—
„ZN”
—
„Zap. TNT”
—

„Sprawozdania Komisji do Badań Historji Sztuki w Polsce”
„Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu”
„Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”
„Studia Źródłoznawcze”
„Teka Zamojska”
„Wiadomości Literackie”
„Wiadomości Numizmatyczne”
„Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne”
„Zapiski Historyczne”
„Zapiski Numizmatyczne”
„Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”
1902

1. Denary pierwszej doby piastowskiej, „WNA”, t. 4, r. 13: 1902, nr 4, kol. 503–508.
(Pozycja dostępna w wersji on–line na stronie: http://mbc.małopolska.pl — 10.11.11.)
Denary cesarza Ottona I i jego żony Adelajdy.

2. Nowo otwarty gabinet monet i rycin, „WNA”, t. 4, r. 13: 1902, nr 2 i 3, kol. 488–491.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
W Muzeum Narodowym w Krakowie.

1904
3–4. Denary pierwszej doby piastowskiej [c.d.], „WNA”, t. 5, r. 15: 1904, nr 1, kol. 69–79, nr 2,
kol. 91–100, tabl. 2.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Denary Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

5. Mateusz Morawa, „WNA”, t. 5, r. 15: 1904, nr 2, kol. 119–125.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Polski rytownik z XVII w.

6. Monety polskie we wiedeńskim gabinecie monet i medali, „WNA”, t. 5, r. 15: 1904, nr 3,
kol. 149–160.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
M. in. Zygmunta Augusta, Henryka Walezego, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy, Władysława IV, Jana
Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego, Augusta II i Augusta III.

7. Nieznane portrety Stefana Batorego, „WNA”, t. 5, r. 15: 1904, nr 4, kol. 197–202, tabl. 2.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Trzy w Muzeum Cesarskim w Wiedniu i jeden w Galerii Pitti we Florencji — II poł. XVI w.

8. [Podp.:G.M.] Mieczysław Łodzia Kurnatowski, „WNA”, t. 5, r. 15: 1904, nr 4, kol. 203.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

9. [Nie podp.:] Kollekcya monet i medali P. Z. Chełmińskiego z Szarawki, „WNA”, t. 5, r. 15:
1904, nr 1, kol. 79–81.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Monety i medale węgierskie (Ludwika I, Marii, Władysława Jagiellończyka, Ludwika II) i polskie (m.in. Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta).
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10. [Nie podp.:] Wykopaliska monet, „WNA”, t. 5, r. 15: 1904, nr 4, kol. 204–206.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Mgowo, Gramboszów, Popielów, Pomorsko (Pommerzig), Świdnica, Mrocza, Nowa Wieś, Nowe Jaroszowice
(Neu Jäschwitz), Oleśnica, Święta Góra, Kościelec, Mała Śluza — XI–XVIII w.

1905
11. A magyar pénz szereplése Lengyelszágban a XI–században, „Numizmatikai Közlöny”, 1905,
s. 86–90.
Moneta węgierska XI–w. w Polsce.

12. Ausgrabungen polnischen Münze im X. und XI. Jahrhundert, „Bulletin International de l’Académie des Sciences de Cracovie”. Classe de Philologie. Classe d’Histoire et de Philosophie,
1905, nr 8, s. 67–71.
13–26. Portrety Kościuszki, „Tydzień. Dodatek Literacko–Naukowy Kurjera Lwowskiego”, r. 13:
1905, nr 15 (9.IV.), s. 113–115 (I); nr 16 (16.IV), s. 122–124 (II); nr 17 (23.IV.), s. 130–131
(III); nr 18 (30.IV.), s. 139–140 (IV); nr 19 (7.V.), s. 15–151 (5); nr 20 (14.V.), s. 158–160
(6); nr 23 (4.VI.), s. 183–185 (7); nr 24 (11.VI.), s. 192–194 (8); nr 25 (18.VI.), s. 200–202
(9); nr 27 (2.VII.), s. 218–219 (10); nr 28 (9.VII), s. 223–224 (11); nr 29 (16.VII.), s. 234–
236 (12); nr 30 (23.VII.), s. 242–243 (13); nr 31 (30.VII), s. 244–247 (14).
I. Portrety sprzed 1794 r. (ks. Izabela Czartoryska, Józef Grassi i jego potrety w zbroi). II. Portrety z 1794 (w mundurze: Grassi, Kapeller i in.; miniatury, sylwetki, w kontuszu etc.). III. Z szablą do góry wzniesioną (Queneday,
Łęski, Gröll). IV. W sukmanie i czapce (Grassi, Josi, Fiesinger, Oleszczyński etc.). V. Portrety z lat późniejszych
(Cosvay, Singleton, Zeltner, Rieter). VI. Kompozycje portretowe z drugiej połowy XIX w. (Walery Eliasz, Matejko,
Styka, Kossak, Stachiewicz). VII. Rzeźby, medale, biusty, posągi (Regulski, David). VIII. Rzeźby z drugiej połowy
XIX w. (biusty, medale i posągi; Brodzki, Chodziński, Marconi). Spis artystów — koniec XVIII–pocz. XX w.

27. Sztuka ludowa a numizmatyka (Kilka uwag z powodu książki: Mokłowski Kaz.: Sztuka ludowa
w Polsce. Lw. 1903.), „WNA”, t. 5, r. 16: 1905, nr 2, kol. 287–292.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

28. Wykopaliska monet polskich z w. X i XI, [w:] Rozpr. Wydz. Hist.–Filoz. AU, Kraków 1905,
s. 4–142, tabl. 3 [i odb.].
29. Wykopalisko ciechanowskie, „WNA”, t. 5, r. 16: 1905, nr 4, kol. 367–374 [i odb.].
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Monety polskie, czeskie, niemieckie, duńskie, angielskie i włoskie z II poł. X– pocz. XI w.

30. Wykopalisko pod Bochnią, „WNA”, t. 5, r. 16: 1905, nr 3, kol. 327–334 [i odb.].
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Monety polskie, niemieckie, czeskie, węgierskie, angielskie i arabskie z końca X –XI w.

31. [Nie podp.:] Herman Dannenberg, „WNA”, t. 5, r. 16: 1905, nr 3, kol. 335–336.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

32. [Nie podp.:] Józef Zieliński, „WNA”, t. 5, r. 16: 1905, nr 4, kol. 337–340.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

33. [Nie podp.:] Kacice [pow. miechowski], „WNA”, t. 5, r. 16: 1905, nr 4, kol. 374.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet z czasów jagiellońskich.

34. [Nie podp.:] Ojców, „WNA”, t. 5, r. 16: 1905, nr 4, kol. 374.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monety cesarzowej rzymskiej Faustyny Starszej.
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35. [Nie podp.:] [Paszyn, pow. nowosądecki], „WNA”, t. 5, r. 16: 1905, nr 4, kol. 374–375.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet z XVI–XVII w.

36. [Nie podp.:] Siedliska pod Miechowem, „WNA”, t. 5, r. 16: 1905, nr 4, kol. 374.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet Zygmunta III i Stefana Batorego, a także monet brunszwickich (Henryka Juliusza), siedmiogrodzkich (Gabora Bethlena), szwedzkich (Gustawa Adolfa i Krystyny), pruskich (Jerzego Wilhelma) i cesarskich (Ludolfa).

37. [Nie podp.:] W Bieżanowie, „WNA”, t. 5, r. 16: 1905, nr 4, kol. 374.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko denara cesarza rzymskiego Karakalli.

38. [Nie podp.:] W Kudaku, „WNA”, t. 5, r. 16: 1905, nr 4, kol. 374.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet polskich, głównie półtoraków Zygmunta III.

39. [Nie podp.:] W Międzyrzeczu Koreckiem, „WNA”, t. 5, r. 16: 1905, nr 4, kol. 374.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko denarów cesarzy rzymskich Trajana i Antoniusza Piusa.

40. [Nie podp.:] W Olkuszu, „WNA”, t. 5, r. 16: 1905, nr 4, kol. 374.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Wykopalisko monet polskich i cesarskich (Macieja i Ferdynanda II) z XVII w.

1906
41.–44. Bemerkungen zu Dannenbergs letzem Wort, „Berl. Mzbl.”, Jg. 27: 1906, nr 54 (Juni),
s. 324–329, nr 57 (September), s. 369–373, nr 59 (November), s. 407–411, nr 60 (Dezember), s. 423–426.
Polem.: Menadier J., Die Sachsenpfennige, „Zeitschrift für Numismatik”, Jg. 26: 1907, H. 1 u. 2, s. 183–195.

45. Medale Jagiellonów, „Herold Polski”, t. 1: 1906, z. 1, s. 14–120, tabl. 29 [i odb.].
Medale Jagiellonów węgierskich (Władysława, Ludwika i jego żony Marii Austriaczki, Jana Zygmunta Zapolyi,
Anny Jagiellonki żony Ferdynanda Austriackiego) i polsko–litewskich (Zygmunta Starego i jego żony Bony
Sforza, Zygmunta Augusta i jego żony Katarzyny Austriaczki, Jadwigi Jagiellonki żony Joachima margrabiego
brandenburskiego, Katarzyny Jagiellonki żony Jana III króla Szwecji). Ponadto medale zaginione i falsyfikaty
— koniec XV–XVI w.
Rec.: Lepszy L., „Kwart. Hist.”, r. 21: 1907, z. 2 i 3, s. 463–466 (dostępne także w wersji on–line na stronie:
www.sbc.org.pl — 14.11.11.); „Kurjer Warszawski”, 1907, nr 133.

46. Św. pam. prof. dr Franciszek Piekosiński (rys życia i prac), „WNA”, t. 5, r. 17: 1906, nr 4, kol.
505–512.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

47. Wykopalisko monet w Goślinie, „WNA”, t. 5, r. 17: 1906, nr 1, kol. 392–400.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Monety polskie, czeskie, niemieckie, angielskie, włoskie i bizantyjskie z X–XI w.

1907
48. Aukcye monet i medali, „WNA”, t. 5, 1903–1906 [druk: 1907], kol. 26–27.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Omówienie kilku zagranicznych katalogów aukcyjnych.
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49. Denary pierwszej doby piastowskiej [c.d.], „WNA”, t. 5, 1903–1906 [druk: 1907], kol.
14–23.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Denary Mieszka I i Bolesława Chrobrego (c.d.), wykopaliska (w granicach państwa pierwszych Pistów, w Rosji i na Litwie, w północnych Niemczech, w Czechach i na Morawach, w państwach skandynawskich), typy
krzyżówek.

50. Medal Izabelli Jagiellonki przez Padovana, „WNA”, t. 6, r. 18: 1907, nr 1, kol. 573–575.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Z 1532 r.

51. [Medale Jana Zamoyskiego], „Sprawozd. Kom. do Bad. Hist. Szt. w Pol.”, t. 8: 1907, z. 1–2,
s. CLXXII–CLXXIV.
Cztery medale z XVI w.

52.–53. Św. pam. prof. dr Franciszek Piekosiński (rys życia i prac) [dokończ.], „WNA”, t. 6, r. 18:
1907, nr 1, kol. 543–548; nr 4, kol. 605–612, tabl. 2. [i odb. całości].
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Bibliografia publikacji F. Piekosińskiego.

54. Trzy nieznane talary Stefana Batorego, „WNA”, t. 5, 1903–1906 [druk: 1907], kol. 23–26,
tabl. 1.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Dwa z 1580 i jeden z 1583 r.

55. Zbiór monet polskich Ottona Kubickiego z Warszawy i jego licytacya u Hessa w Frankfurcie,
„WNA”, t. 5, r. 18: 1907, kol. 609–616.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

56. [Nie podp.:] [Kuryłówka k. Łańcuta], „WNA”, t. 5, 1903–1906 [druk: 1907], kol. 28–29.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Wykopalisko monet polskich (Zygmunta III i Jana Kazimierza), pruskich (Jerzego Wilhelma), austriackich
(Ferdynanda III), tyrolskich (Leopolda), hiszpańskich (Filipa IV), niderlandzkich (Alberta i Elżbiety), belgijsko–geldryjskich, belgijskich i sedańskich (Henryka de la Tour) z XVII w.

57. [Nie podp.:] W okolicy Płocka, „WNA”, t. 5, 1903–1906 [druk: 1907], kol. 28.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb denarów Ottona i Adelajdy, monet kolońskich, lotaryńskich i bawarskich, krzyżówek i srebrnych ozdób
kobiecych — X–XI w.

58. [Nie podp.:] Zygmunt hr. Czarnecki i jego zbiory, „WNA”, t. 6, r. 18: 1907, kol. 621–626.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

59. [Nie podp. rec.:] Plage K., Monety bite dla prowincji polskich przez Austryę i Prusy, oraz monety wolnego miasta Gdańska, Księstwa Warszawskiego i w oblężeniu Zamościa, Kraków 1906
— „WNA”, t. 6, r. 18: 1907, nr 4, kol. 575–576.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

1908
60. Franciszek Piekosiński jako numizmatyk, [w:] Działalność Franciszka Piekosińskiego, Lwów
1908, s. 89–104 [odb.: „Kwart. Hist.”, 1908, s. 271–288].
(Wersja on–line odbitki: zob. poz. 45)

61. Licytacye zbiorów zagranicą, „WNA”, 1908, s. 657–664.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Omówienie poloników w zagranicznych katalogach numizmatycznych.
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62. O grzywnie i monecie piastowskiej, [w:] Rozpr. AU. Wydz. Hist.–Filoz., seria II, t. 26 (og. zb.
t. 51), Kraków 1908, s. 278–371 [i odb.].
Treść: I. Grzywna i jej nazwy (A. W stosunku do srebra: 1. Grzywny srebra czystego, 2. Grzywny srebra mieszanego; B. W stosunku do wagi: 1. Grzywny wagi polskiej i krakowskiej, 2. Inne wagi polskie, 3. Grzywny
wagi obcej w Polsce). II. Grzywna i jej podział. III. Ciężar grzywny piastowskiej. IV. Grzywna i jej geneza.
V. Grzywna i stopa mennicza. VI. Grzywna i jej wartość. VII. Grzywny łupieży i grzywny karne. Tabela ewaluacyjna monet piastowskich — X–XIV w.
Rec.: Kutrzeba S., „Czasopismo Prawnicze”, 1909, s. 32.

63. [Nie podp.:] Otton Kubicki, „WNA”, 1908, kol. 652–654.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

64. Plakieta ku czci ś.p. Emeryka hr. Czapskiego, „WNA”, 1908, kol. 649–651.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

65. [Nie podp.:] Skarb rzymski, „WNA”, 1908, kol. 655.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Z Kasperowców, pow. zaleszczycki.

66. [Nie podp.:] Skarb w Gruszowie [w pow. miechowskim], „WNA”, 1908, kol. 655.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet średniowiecznych.

67. [Nie podp.:] W Niedźwiedziu k. Słomnik, „WNA”, 1908, kol. 384.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko denara rzymskiego.

68. [Nie podp.:] Władysław Przybysławski, „WNA”, 1908, kol. 651–652.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

69. [Nie podp.:] Wykopaliska monet rzymskich na naszych ziemiach, „WNA”, 1908, kol. 654–655.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

1909
70. Izak i Icek, czyli przyczynek do polityki menniczej Fryderyka II, „WNA”, 1909, nr 7, s. 118–121.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Przedsiębiorcy menniczni Mojżesz Izaak i Daniel Itzig, którzy wybijali niepełnowartościową monetę.

71. Konkurs na medal ś. p. Andrzeja hr. Potockiego, „WNA”, 1909, nr 3, s. 55.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

72. Medal gniewkowski, „WNA”, 1909, nr 2, s. 27–30.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Prawdopodobnie odznaka dla urzędnikow dóbr gniewkowskich, które w latach 1807–1813 należały do napoleońskiego generała Ludwika Gabriela Sucheta.

73. Pieczęcie krakowskie, „WNA”, 1909, nr 2, s. 30–31.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Streszcz. pracy A. Chmiela — por. poz. 89.

74.–84. Pieczęcie królów polskich, „WNA”, 1909, nr 1, s. 12–13; nr 2, s. 32–34, tabl. 3; nr 3,
s. 49–50; nr 4, s. 64–65, tabl. 2; nr 5, s. 82–84; nr 6, s. 104–107, tabl. 1; nr 7, s. 130–132;
nr 8, s. 149–150, tabl. 1; nr 9, s. 170–171; nr 10, s. 190–192, tabl. 1; nr 11, s. 207–208.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Pieczęcie Przemysła II, Wacława II, Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Węgierskiego, Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka, Kazimierza Jagiellończyka.
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85. Przyczynek do medali hetmana Jana Zamoyskiego, „WNA”, 1909, nr 3, s. 46–48.
(wersja on–line: zob. poz. 1)
XVI/XVII w.

86. Stemple mennicze gdańskie, „WNA”, 1909, nr 9, s. 160–162.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
XVI–XVIII w.

87. Polem.: Chmielecki K., Wykopaliska monet i srebra Maszenice, Nieciszewo i Poczałkowo
w świetle najnowszych badań, „Zap. TNT, 14: 1907, s. 3–44, tabl. 2 — Trzy wykopaliska
monet z XI wieku, „WNA”, 1909, nr 8, s. 147–149.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

88. Rec.: Borchardt F., Münzstempel der Stadt Danzig, Danzig 1905 — „WNA”, 1909, nr 8,
s. 160.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

89. Rec.: Chmiel A., Pieczęcie m. Krakowa, Kazimierza, Kleparza i jurydyk krakowskich do końca
XVIII wieku, „Rocznik Krakowski”, t. 9: 1907, s. 77–183 — „Przegl. Powsz.”, r. 26: 1909,
t. 104, [nr 310], s. 280–282.
Por. poz. 73.

90. Rec.: Litwiński J., Album pieniędzy papierowych polskich z 1794 r., Lwów 1894 — „WNA”,
1909, nr 4, s. 69–70.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

91. Rec.: Rzepiński Stanisław, Monety i rękopisy gabinetu archeologicznego Gimn. w Nowym Sączu, Nowy Sącz 1908 — „Eos”, 15: 1909, s. 191–192.
92. [Podp.: Dr. M.G.] Istota i znaczenie medalu, „WNA”, 1909, nr 4, s. 57–58.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

93. [Podp.: Dr. M.G.] Konstanty M. Górski, „WNA”, 1909, nr 4, s. 69.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

94. [Podp.: Dr. M.G.], Korespondentki medalowe, „WNA”, 1909, nr 12, s. 218–219.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Pocztówki z obrazami medali: Kazimierza Wielkiego, Jadwigi i Jagiełły, popiersia J. Słowackiego, F. Chopina.

95. [Podp.: Dr. M.G.] Mincerze i ich rola w czasach piastowskich, „WNA”, 1909, nr 8, s. 137–140.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

96. [Podp.: Dr. M.G.] Modeler Leonard Posch i jego medale Radziwiłłowskie, „WNA”, 1909,
nr 6, s. 97–98, tabl. 1.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Medale Antoniego, Ferdynanda, Pawła, Luizy i Wandy Radziwiłłów.

97. [Podp.: Dr. M.G.] Numizmatyka na uniwersytetach, „WNA”, 1909, nr 7, s. 113–115.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

98. [Podp.: Dr. M.G.] Numizmatyka w naszej literaturze, „WNA”, 1909, nr 11, s. 197–199.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

99. [Podp.: Dr. M.G.], O medalach, „WNA”, 1909, nr 6, s. 89–91.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

100. [Podp.: Dr. M.G.], Promienie Röntgena w numizmatyce, „WNA”, 1909, nr 9, s. 164–166.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
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101. [Podp.: Dr. M.G.], Istota i zadanie medalu, „WNA”, 1909, nr 4, s. 57–58.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

102. [Podp.: Dr. M.G.], Psychologia zbierania, „WNA”, 1909, nr 1, s. 1–3.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

103. [Podp.: Dr. M.G.], Wycieczka numizmatyczna do Osina, „WNA”, 1909, nr 8, s. 142–145.
(wersja on–line: zob. poz. 1)
Miejscowość k. Wrocławia, gdzie znajdował się zbiór należący do Henryka Mańkowskiego.

104. [Podp.: Dr. M.G.] Zbiory hr. Starzeńskiej, „WNA”,1909, nr 11, s. 204–205.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Przekazane do Muzeum Narodowego w Krakowie (monety polskie i obce, rękopisy i autografy) — XIII–XIX w.

105. [Podp. Dr. M. G.] Zakres numizmatyki polskiej, „WNA”, 1909, nr 5, s. 73–75.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

106. [Podp.: Dr. M.G.] [Polem.:] J. Rutkowski, Skarbowość polska za Aleksandra Jagiellończyka,
„Kwart. Hist.”, 1909, z. 1 — Mennica koronna za Alexandra Jagiellończyka, „WNA”, 1909,
nr 7, s. 125–127.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

107. [Podp.: M.G.] Medal Andrzeja hr. Potockiego, „WNA”, 1909, nr 10, s. 177–178, tabl. 1.
(wersja on–line: zob. poz. 1)
Informacja o ukazaniu się medalu.

108. [Podp.: M.G.] Moneta i jej znaczenie, „WNA”, 1909, nr 3, s. 41–43.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

109. [Podp.: Redakcya], Cele i zadania Towarzystwa Numizmatycznego, „WNA”, 1909, nr 2,
s. 17–19.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

110. [Nie podp.:] Dukat litewski z 1586 r., „WNA”, 1909, nr 3, s. 55.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

111. [Nie podp.:] Dukat toruński z 1647 r., „WNA”, 1909, nr 11, s. 208–209.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Dukat Władysława IV.

112. [Nie podp.] K. Międzyrzecza w Królestwie P., „WNA”, 1909, nr 11, s. 212.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet z czasów Stanisława Augusta.

113. [Nie podp.] Medal Andrzeja hr. Potockiego, „WNA”, 1909, nr 1, s. 15.
O rozpisaniu konkursu przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

114. [Nie podp.:] Medal Jubileuszowy Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1900 r., „WNA”, 1909,
nr 10, s. 192–193, tabl. 1.
(wersja on–line: zob. poz. 1)

115. [Nie podp.:] Medal na cześć Exc. Prof. St. hr. Tarnowskiego, „WNA”, 1909, nr 7, s. 131, tabl. 1.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

116. [Nie podp.:] Na Sikorniku pod Krakowem, „WNA”, 1909, nr 3, s. 56.
(wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet polskich (Zygmunta III Wazy), pomorskich (Ulryka, Franciszka ks. szczecińskiego) i śląskich
(Jana Krystiana księcia legnickiego) z XVII w.
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117. [Nie podp.] Na Wawelu, „WNA”, 1909, nr 6, s. 112.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko grosza reńskiego z XVI w.

118. [Nie podp.] Portugał lenny pruski z 1598 r., „WNA”, 1909, nr 3, s. 52.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

119. [Nie podp.:] Talar targowicki 1793, „WNA”, 1909, nr 7, s. 132–133.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

120. [Nie podp.:] Talar toruński z 1647 r., „WNA”, 1909, nr 11, s. 208.
(Wersja on line: zob. poz. 1)
Talar Władysława IV.

121. [Nie podp.] Tymf koronny z r. 1664 omyłkowy, „WNA”, 1909, nr 9, s. 173–174.
(wersja on–line: zob. poz. 1)

122. [Nie podp.] W Budzynowie k. Buczacza, „WNA”, 1909, nr 5, s. 87.
(wersja on–line: zob. poz. 1)
Wykopalisko monet polskich, ryskich, elbląskich i gdańskich z XVI–XVIII w.

123. [Nie podp.:] W Czarnym Dunajcu, „WNA”, 1909, nr 4, s. 71.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko denara cesarza rzymskiego Floriana i skarbu monet z XVII w.

124. [Nie podp.] W Hrynikach w pow. Dubieńskim, „WNA”, 1909, nr 11, s. 212.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monety z czasów Zygmunta III.

125. [Nie podp.] W Kasperowcach (pow. zaleszczycki), „WNA”, 1909, nr 8, s. 156.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet rzymskich, głównie z czasów wczesnego cesarstwa.

126. [Nie podp.:] W okolicy Kamieńca Podolskiego, „WNA”, 1909, nr 4, s. 71.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet rzymskich: denarów srebrnych Tytusa, Trojana, Hadriana, Antoniego Piusa i Gordiana
Młodszego, denar rodu Pomponia z czasów Republiki.

127. [Nie podp.] W pobliżu Dębna w Kwidzyńskiem, „WNA”, 1909, nr 11, s. 212.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko dukatów polskich z 1816 r.

128. [Nie podp.] W Przewodowie, „WNA”, 1909, nr 9, s. 176.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet z XIV–XVI w.

129. [Nie podp.] W Sidzinie k. Krakowa, „WNA”, 1909, nr 9, s. 176.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monety rzymskiej cesarza Wespazjana.

130. [Nie podp.:] W Turkowicach w pow. hrubieszowskim, „WNA”, 1909, nr 8, s. 156.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko denarów rzymskich Antoniego Piusa (154) i Lucjusza Werusa (165).

131. [Nie podp.] W Walcach (obw. prudnicki, Śląsk), „WNA”, 1909, nr 5, s. 87.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet czeskich i niemieckich z XIV w.
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132. [Nie podp.] W Wojkowie, pow. mielecki, „WNA”, 1909, nr 9, s. 176.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko denarów rzymskich Wespazjana, Trajana i Hadriana.

133. [Nie podp.] W Zwiartowie, pow. tomaszowskim, „WNA”, 1909, nr 8, s. 156.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko denara rzymskiego Wespazjana (76).

134. [Nie podp.] Wykopalisko w Rybniku, „WNA”, 1909, nr 6, s. 112.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Monety z 1608 r.

135. [Nie podp.:] Zbiór Ebsteina. Licytacya u Hessa w Frankfurcie n. M., „WNA”, 1909, nr 2,
s. 36–37.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
M.in. denar Mieszka I, a także monety polskie XVI–XIX w.

136. [Nie podp.] Ze Starego Łukowa w Galicyi Wschodniej, „WNA”, 1909, nr 8, s. 156.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet z czasów Zygmunta III.

137. Red.: „WNA”, nr 1–12, ss. 228 [48], tabl. 31.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

1910
138. L`introduction de la monnaie d`or en Pologne, [w:] Congres International de Numismatique
et d’Arte de la Médaille, Bruxelles 1910, s. 331–348.
139. Monety i medale: zbiór nowszych lub nieopublikowanych numizmatów polskich z ilustracjami,
Kraków 1910, wyd. Czas, ss. 59, tabl. 29.
140.–148. Monety sasko–polskie, „WNA”, 1910, nr 2, s. 17–18; nr 3, s. 35–36, tabl. 1; nr 4,
s. 58–60; nr 6, s. 92–93, tabl. 1; nr 7, s. 110–111; nr 8, s. 124–125; nr 9, s. 140–141;
nr 11, s. 173–174; nr 12, s. 190–191, tabl. 1.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Monety Augusta II: z czasów przed wstąpieniem na tron polski (1694–1697); z czasów panowania w Rzeczypospolitej (1697–1733); okolicznościowe: na odzyskanie tronu polskiego (1710), wikariackie (1711),
na śmierć jego matki Anny Zofii Duńskiej (1717), na ślub królewicza Augusta z Marią Józefą Austriacką
(1719), na śmierć królowej Krystyny Eberhardyny (1727), z czasów hr. Kosel, klipy strzeleckie, talar na ustanowienie Orderu Orła Białego.

149. Monety śląsko–polskie, Kraków 1910.
150.–153. Pieczęcie królów polskich [c.d.], „WNA”, nr 3, s. 44–45, tabl. 1; nr 4, s. 64–65; nr 11,
s. 176–178, tabl. 1; nr 12, s. 193–194, tabl. 1 [i odb. cyklu].
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Pieczęcie Jana Olbrachta, Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta.

154. Szkice numizmatyczne: zbiór rozpraw i monografji, Kraków 1910, nakł. aut., ss. 108, kk. tabl. 2.
155. We Lwowie, „WNA”, 1910, nr 1, s. 14.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko grosza polskiego Zygmunta Augusta z 1545 r.

156. Wykopalisko monet z XI w. w okolicy Krakowa, „WNA”, 1910, nr 2, s. 23–27, tabl. 1.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Polskie denary krzyżowe, monety czeskie i niemieckie.
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157. Polem.: Friedrich, Funde antiker Münzen der Provinz Posen, „Zeitschrift der historischen
Geselschaft für die Provinz Posen”, t. 12: 1909 — [Podp.: M.G.] Wykopaliska monet rzymskich w Poznańskiem, „WNA”, 1910, nr 2, s. 20–21.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

158. [Podp.: Dr. M.G.] Istota i znaczenie medalu, „WNA”, 1910, nr 4, s. 57–58.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

159. [Podp.: M.G.] Medal Andrzeja hr. Potockiego przez prof. Jana Raszkę, „WNA”, 1910, nr 9,
s. 149–150.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

160. [Nie podp.:] Brodnica, „WNA”, 1910, nr 6, s. 100.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet krzyżackich.

161. [Nie podp.:] Denarek krakowski Ludwika Węgierskiego, „WNA”, 1910, nr 11, s. 178.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

162. [Nie podp.:] Medale W. Trojanowskiego, „WNA”, 1910, nr 9, s. 150–151, tabl. 1.
(wersja on–line: zob. poz. 1)
Medale dotyczące rodziny artysty.

163. [Nie podp.:] Nieznany brakteat kujawski, „WNA”, 1910, nr 10, s. 165–166.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

164. [Nie podp.:] Ort koronny Jana III Sobieskiego, „WNA”, 1910, nr 3, s. 46.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

165. [Nie podp.:] Szeląg gdański Kazimierza Jagiellończyka, „WNA”, 1910, nr 11, s. 178–179.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

166. [Nie podp.:] Szóstak litewski Sobieskiego. Próba mennicza z 1679 r., „WNA”, 1910, nr 6,
s. 96–97.
(wersja on–line: zob. poz. 1)

167. [Nie podp.:] Ś. p. Nikodem Ferdynand Wysocki, „WNA”, 1910, nr 11, s. 181.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

168. [Nie podp.:] Tymfy Augusta z 1753 r., „WNA”, 1910, nr 1, s. 10–11.
(wersja on–line: zob. poz. 1)

169. [Nie podp.:] W Krakowie, „WNA”, 1910, nr 6, s. 99.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Wykopalisko groszy Wacława II i Jana Luksemburskiego.

170. [Nie podp.:] W okolicy Pierzyc [pow. krotoszyński], „WNA”, 1910, nr 7, s. 120.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb talarów duńskich, belgijskich, polskich, hiszpańskich, szwedzkich i pomorskich z XVI–XVII w.

171. [Nie podp.:] W okolicy Sambora, „WNA”, 1910, nr 3, s. 48.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet polskich i węgierskich (Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka, Kazimierza Jagiellończyka) z XV w.

172. [Nie podp.:] W roku 1907 znaleziono w Łysinie, „WNA”, 1910, nr 1, s. 14.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet polskich i pruskich z XVII–XVIII w.
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173. [Nie podp.:] W Salminku, „WNA”, 1910, nr 7, s. 120.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet z 1597 r.

174. [Nie podp.:] W Świdnicy, „WNA”, 1910, nr 5, s. 84.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet (głównie niemieckich) z lat 1538–1637.

175. [Nie podp.:] We wsi Łubnice [pow. wieluński], „WNA”, 1910, nr 4, s. 68.
(wersja on–line: zob. poz. 1)
Monety (m.in. denary kolońskie arcybiskupów Konrada i Engelberta) z XII w.

176. [Nie podp.:] We wsi Markocice, „WNA”, 1910, nr 11, s. 184.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet z XVI w., m.in. trojaka litewskiego Stefana Batorego z 1585 r.

177. [Nie podp.:] Wykopalisko monet, „WNA”, 1910, nr 7, s. 119–120.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
W Trościańcu Małym, polskich (z czasów Zygmunta III Wazy: koronnych, gdańskich, ryskich, Jana Kazimierza),
szwedzkich (w tym elbląskich, Gustawa Adolfa), pruskich (Jerzego Wilhelma), niemieckich i niderlandzkich.

178. [Nie podp.:] [Wykopalisko obcych monet w Rohożnie, pow. dubieński, z XVI–XVII w.],
„WNA”, 1914, nr 1, s. 14.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Monety niemieckie, hiszpańskie, francuskie, holenderskie i szwajcarskie.

179. [Nie podp.:] Wykopalisko w Polanowie [pow. gnieźnieński], „WNA”, nr 12, 1910, s. 199–200.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta,
Aleksandra i Zygmunta I Starego.

180. [Nie podp.:], [Znalezisko z XVI w. k. Zaboklik pow. siedlecki], „WNA”, 1910, nr 2, s. 32.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Monety Zygmunta I Starego.

181. Red.: „WNA”, t. II, nr 1–12, ss. 200 [48], tabl. 13.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

1911
182–186. Monety sasko–polskie [c.d.], „WNA”, nr 1, s. 6–7, tabl. 1, nr 2, s. 24–25, nr 4, s. 56–
57, nr 8, s. 119–122, tabl. 1, nr 10, s. 151–153, tabl. 1.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Monety obiegowe Augusta III; monety pamiątkowe: dwutalary na śmierć Augusta III 1733 r., monety na ślub
Karola Sycylijskiego z królewną sasko–polską Marią Amalią 1738 r., monety wikariackie (jako namiestnika
cesarstwa) Augusta III 1740–1745, monety na ślub królewicza Fryderyka Chrystiana z Anną Bawarską 1747,
monety na ślub królewny Marii Józefy z Ludwikiem delfinem francuskim 1747, Fryderyka Chrystiana 1763,
Ksawerego 1764–1768 i Klemensa Wacława 1765–1793.

187. Medale Wincentego Trojanowskiego [c.d.] „WNA”, 1911, nr 2, s. 27, tabl. 1.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

188. Muzeum hr. Czapskich w 1910 r., „WNA”, 1911, nr 9, s. 133–136.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

189. Najdawniejszy pomnik języka polskiego, „WNA”, 1911, nr 6, s. 81–84.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko brakteatu z XII w.
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190.–200. Pieczęcie królów polskich [c.d.], „WNA”, 1911, nr 2, s. 26–27; nr 3, s. 42–43; nr 4,
s. 58–60; nr 5, s. 73–75; nr 6, s. 88–90; nr 7, s. 108–110; nr 8, s. 127–128, tabl. 1; nr 9,
s. 141–142; nr 10, s. 159–161, tabl. 1; nr 11, s. 173–174, tabl. 1; nr 12, s. 191–193, tabl. 1.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Pieczęcie Zygmunta Augusta, Henryka Walezego, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy.

201. [Nie podp.:] Półgroszek Kazimierza Jagiellończyka z literami MT, „WNA”, 1911, nr 4,
s. 60–61.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Prawdopodobnie z 1468 r.

202. [Nie podp.:] Szeląg poznański z 1584 r., „WNA”, 1911, nr 4, s. 61.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

203. Polem.: Buchenau [H.], Polskie czy obce [brakteaty]?, „WNA”, 1911, nr 9, s. 126–127 —
„WNA”, nr 9, s. 147.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

204.–205. Rec.: Demel B., Liczmany krakowskie zwane podskarbiówkami, Kraków–Warszawa
1911 — „WNA”, 1911, nr 6, s. 94–95 [podp.: Dr. M. G.]; repl.: „WNA”, 1911, nr 9,
s. 143–146; odp. na repl.: „WNA”, 1911, nr 9, s. 146–147.
(wersja on–line: zob. poz. 1)

206. [Podp.: Dr. M.G.] Medal z wystawy Częstochowskiej 1909 r., „WNA”, 1911, nr 5, s. 78–79.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

207. [Podp.: Dr. M.G.] W obronie nauki, „WNA”, 1911, nr 2, s. 17–19.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Polemika z pisarzem Józefem Weyssenhoffem odnośnie sensu gromadzenia kolekcji numizmatycznych.

208. [Podp.: Dr. M.G.] Wykopalisko talarów w Szynwałdzie, „WNA”, 1911, nr 7, s. 99–101.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Talary hiszpańskie (Filipa IV, Karola II i Karola III), belgijskie (Alberta i Izabeli), holenderskie (z Fryzji Zachodniej, Holandii właściwej, Geldrii, Utrechtu i Dewenteru), siedmiogrodzkie (Jerzego Rakoczego), francuskie (Ludwika XIV) i rosyjskie (Piotra Wielkiego).

209. [Nie podp.:] Elbląg, „WNA”, 1911, nr 10, s. 164.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko guldena trewirskiego Kunona von Falkenstein, guldena abpa kolońskiego Fryderyka von Saarwerden, władcy serbskiego Stefana Dragutina, skojce, szelągi i brakteaty krzyżackie.

210. [Nie podp.:] Józef Totenhayn, „WNA”, 1911, nr 8, s. 131.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Informacje o medalach dotyczących Polski sporządzonych przez zmarłego medaliera wiedeńskiego.

211. [Nie podp.:] Komorsk, pow. kwidz., „WNA”, 1911, nr 6, s. 96.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet krzyżackich (Michaela Küchmeistra, Pawła Russdorfa) i polskich (Kazimierza Jagiellończyka).

212. [Nie podp.:] Mazanki, pow. grudz., „WNA”, 1911, nr 6, s. 96.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monety rzymskiej Maksymiana Herkuliusza (286).

213. [Nie podp.:] Nieznany denarek i półgrosz Jagiełły, „WNA”, 1911, nr 2, s. 28.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Prawdopodobnie z lat 1389–1396.
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214. [Nie podp.:] Orneta, „WNA”, 1911, nr 4, s. 64.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet polskich z XVI w.

215. [Nie podp.:] Plakiety Tomasza i Maryi hr. Czapskich, „WNA”, 1911, nr 5, s. 77–78, tabl. 1.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Z XVIII w.

216. [Nie podp.:] Półgrosz koronny Władysława Jagiełły, „WNA”, 1911, nr 2, s. 29.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

217. [Nie podp.:] Półgrosz Władysława Jagiełły z SA, „WNA”, 1911, nr 4, s. 60.
(wersja on–line: zob. poz. 1)
Prawdopodobnie z lat 1401–1402.

218. [Nie podp.:] Skarb dukatów holenderskich, „WNA”, 1911, nr 4, s. 64.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Ze Steniatyń, pow. sokalski.

219. [Nie podp.:] Ś. p. Michał Greim, „WNA”, 1911, nr 3, s. 46–47, portr. na s. 62.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

220. [Nie podp.:] Trzeciak poznański z 1603 roku, „WNA”, 1911, nr 4, s. 61.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

221. [Nie podp.:] Użyniec, „WNA”, 1911, nr 12, s. 196.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet polskich i szwedzkich z XVII w.

222. [Nie podp.:] W Długim Moście na Śląsku, „WNA”, 1911, nr 6, s. 96.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Wykopalisko groszy praskich Wacława.

223. [Nie podp.:] W Jadownikach Mokrych nad Dunajcem, „WNA”, 1911, nr 12, s. 196.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet rzymskich cesarzowej Faustyny.

224. [Nie podp.:] W Zienkowie, gub. Witebskiej, „WNA”, 1911, nr 11, s. 180.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet polskich z XV i XVI w.

225. [Nie podp.:] We wsi Łonkocin [Łąkocin, pow. modliński], „WNA”, 1911, nr 5, s. 80.
(wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet polskich z I poł. XVII w.

226. [Nie podp.:] We wsi Przecłapy, pow. wieluński, „WNA”, 1911, nr 5, s. 80.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb groszy praskich Wacława IV.

227. [Nie podp.:] Wigurzyce, pow. łucki, „WNA”, 1911, nr 12, s. 196.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet polskich i pruskich z XVII w.

228. [Nie podp.:] Wykopalisko w Jeżewie, „WNA”, 1911, nr 6, s. 96.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Monety Jana Kazimierza z XVII w.

229. [Nie podp.:] Wykopalisko w Matyszynie, „WNA”, 1911, nr 1, s. 16.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Dukaty belgijskie, holenderskie i rosyjskie z XVIII w.
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230. [Nie podp.:] Wykopalisko w Sołoniowie, [pow. dubieński], „WNA”, 1911, nr 1, s. 16.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Monety polskie, litewskie i niemieckie XVI–XVII w.

231.–232. [Nie podp.:] Żelewo, „WNA”, 1911, nr 10, s. 164; nr 11, s. 180.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Monety (polskie, niemieckie, węgierskie, czeskie, belgijskie) oraz miecz z XVI w.

233. [Red.:] „WNA”, 1911, t. III, nr 1–12, ss. 196 [86], tabl. 25.
(wersja on–line: zob. poz. 1)

1912
234. Moneta złota w Polsce średniowiecznej, [w:] Rozpr. AU. Wydz. Hist.–Filoz. Seria II, t. 30
(og. zb. t. 55), Kraków 1912, s. 130–233 [i odb.].
I. (zamieszanie mennicze w Polsce i gdzie indziej w XIII w.: ogólna potrzeba grubszej monety, powstanie
kwartników i groszy, rachunek na coraz mniejsze wagi a coraz większe ilości, liczenie na grzywny złota).
II. (powstanie florena: jego cyrkulacja w Europie, kurs florena w Polsce, czynniki sprzyjające jego kursowi, rachunki świętopietrza, handel flandryjski i banki florenckie, mincerze włoscy). III. (inne monety złote w Polsce XIV i XV w.: złote francuskie, rosenoble angielskie, guldeny reńskie, złoto tureckie). IV. (dukaty weneckie,
floreny rzymskie, dukaty węgierskie, wpływ na zmianę liczenia i waluty). V. (cena dukata w XIV i XV w.:
w czystym srebrze, w groszach czeskich, w monecie krajowej, stałe podnoszenie się ceny florena a zarazem
obniżenie się stosunku złota do srebra, ustawy sejmowe regulujące ceny florena). VI. (próby wybijania czerwonych złotych w Polsce w XIV i XV w., dukaty Łokietka, dukaty śląskie, dukaty pruskie, rosenoble gdańskie, dukaty króla Aleksandra, ordynacja z 1528 r. i pierwsze zaprowadzenie monety złotej na stałe w Polsce).
Tablica kursu czerwonego złotego w Polsce oraz stosunku złota do srebra w Polsce (lata 1326–1545).
Streszcz.: „WNA”, 1912, nr 3, s. 33–37, nr 4, s. 51–55.
(Wersja on–line streszcz.: zob. poz. 1)

235.–243. Pieczęcie królów polskich [c.d.], „WNA”, 1912, nr 1, s. 10–11, tabl. 1, nr 2, s. 27–29,
tabl. 1, nr 3, s. 43, tabl. 1, nr 5, s. 70–72, nr 6, s. 87–88, nr 9, s. 141–142, tabl. 1, nr 10,
s. 156–157, tabl. 1, nr 11, s. 172, tabl.1, nr 12, s. 186–189, tabl. 1.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Pieczęcie Władysława IV i Jana Kazimierza.

244. W sprawie ustawy konserwatorskiej, „WNA”, 1912, nr 12, s. 180–182.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

245. Wykopalisko monet polskich z XV w. w Wilczynie, „WNA”, 1912, nr 1, s. 6–7.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Szelągi polskie z czasów Kazimierza Jagiellończyka (toruńskie, gdańskie, elbląskie) i krzyżackie.

246. [Polem.]: F. Kopera, Moneta czy medalik Jana Kazimierza z 1668 roku, „WNA”, 1896 —
tamże, 1912, nr 2, s. 17–18.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

247. [Podp.: Dr. M.G.] Medal Towarzystwa Łyżwiarskiego we Lwowie, „WNA”, 1912, nr 10,
s. 158.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Z l. 80. XIX w.

248. [Podp.: Dr. M.G.] Plakiety Czesława Makowskiego, „WNA”, 1912, nr 5, s. 75–76, tabl. 1.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Przedstawiające abpa Wincentego Teofila Chościaka–Popiela, Józefa Kościelskiego, Władysława Krajewskiego, Felicjana Faleńskiego, Elizę Orzeszkowa, Zygmunta Glogera, Władysława Rzepkę, Bolesława Prusa i Mariana Sokołowskiego.
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249. [Nie podp.:] Brzeźno, „WNA”, 1912, nr 5, s. 80.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet z XVI–XVII w.

250. [Nie podp.:] Domarczewo, „WNA”, 1912, nr 6, s. 94.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego i pruskich z XVII w.

251. [Nie podp.:] Frauenburg, „WNA”, 1912, nr 1, s. 16.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko denarów rzymskich od Wespazjana do Kommoda, moneta złota Teodozjusza (485).

252. [Nie podp.:] Grunowice, „WNA”, 1912, nr 1, s. 16.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb groszy praskich Jana Luksemburskiego.

253. [Nie podp.:] Heinersdorf [Dziewiętlice], „WNA”, 1912, nr 5, s. 80.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet z XVI–XVII w.

254. [Nie podp.:] Łążek, pow. Tarnobrzeg, „WNA”, 1912, nr 10, s. 160.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko talarów hiszpańskich i holenderskich z XVII w.

255. [Nie podp.:] Mühlblock, „WNA”, 1912, nr 3, s. 48.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Wykopalisko różnych monet z różnych okresów do pocz. XVIII w.

256. [Nie podp.:] Obrzycko, „WNA”, 1912, nr 6, s. 94.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet polskich z l. 1660–1665.

257. [Nie podp.:] Plakieta konkursowa Madonny TPSP, „WNA”, 1912, nr 4, s. 58–60.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Informacja o wynikach konkursu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.

258. [Nie podp.:] Stankowa, „WNA”, 1912, nr 10, s. 160.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet polskich (Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza), weneckich, brandenburskich,
szwedzkich i hiszpańskich z XVII w.

259. [Nie podp.:] W Leszniowie nad Styrem, „WNA”, 1912, nr 3, s. 48.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Wykopalisko monet pruskich, szwedzkich i duńskich z XVII w.

260. [Nie podp.:] Żnin, „WNA”, 1912, nr 12, s. 192.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb groszy miśnieńskich i czeskich z czasów Wacława IV i Jana I.

261. Red.: „WNA”, t. 4, nr 1–12, ss. 192 [52], tabl. 16.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

1913
262–263. Medale Stefana Batorego, Kraków 1913, druk. „Czasu”, ss. 64.
Opis 38 medali z lat 1577–1592 oraz z lat 1727, 1790, 1792, 1828, 1877, 1899, a także klocki warcabowe
z lat 1576–1591.
Rec.: Sochaniewicz K., „Kwart. Hist.”, r. 28: 1914, s. 215 (wersja on–line: zob. poz. 30); Polem.: [Podp.: Dr.
M.G.], „WNA”, 1914–1915, nr 8, s. 142–143.
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264.–272. Pieczęcie królów polskich [c.d.], „WNA”, nr 1, s. 11–12, nr 2, s. 27–29, tabl. 1, nr 3,
s. 42–43, nr 4, s. 58–59, tabl. 1, nr 6, s. 86–87, tabl. 1, nr 9, s. 141–142, nr 10, s. 152,
nr 11, s. 165–167, tabl. 2, nr 13, s. 11–12, tabl. 1.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Pieczęcie Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego.

273. Popiersie Władysława IV na dwutalarze lennym pruskim, „WNA”, 1913, nr 9, s. 130–132.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Z 1640 r.

274.–275. W sprawie ustawy konserwatorskiej [c.d.], „WNA”, 1913, nr 1, s. 1–3; nr 2, s. 17–19.
(wersja on–line: zob. poz. 1)

276. Wykopaliska monet z XI w. w okolicy Krakowa, „WNA”, 1913, nr 4, s. 23–27.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

277.–278. Wyobrażenia monet piastowskich jako źródło historyczne, „WNA”, 1913, nr 11, s. 157–
162, nr 12, s. 180–181.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

279. [Rec.]: Friedensburg F., Die piastischen Brakteaten als Quelle der Kunst– und Kulturgeschichte
Polens im 12. Jahrhundert, „Zeitschrift der Historischen Gesselschaft für die Provinz Posen”, 27:1912, s. 211–230 — „WNA”, 1913, nr 6, s. 87–89.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

280. [Nie podp.] Dąbrowo, „WNA”, 1913, nr 3, s. 48.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet polsko–litewskich Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, cesarza Leopolda I, księcia siedmiogrodzkiego Gabora Bethlena oraz niderlandzkich.

281. [Nie podp.:] Dąbrowa, „WNA”, 1913, nr 3, s. 154–155.
(wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet rzymskich Antoniego Piusa.

282. [Nie podp.:] Gdańsk, „WNA”, 1913, nr 4, s. 64.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet holenderskich ze wszystkich prowincji z lat 1577–1602.

283. [Nie podp.:] Gorzkie Pole, „WNA”, 1913, nr 10, s. 155.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet polskich z XIII i XVII w.

284. [Nie podp.:] Górka (pow. lubart.), „WNA”, 1913, nr 2, s. 31–32.
(wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet polskich, litewskich i hiszpańskich.

285. [Nie podp.:] Lichnowo, pow. malb., „WNA”, 1913, nr 1, s. 16.
(wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet z XVIII w.

286. [Nie podp.:] Opieki, „WNA”, 1913, nr 10, s. 156.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet polskich z II poł. XVI w. oraz biżuterii.

287. [Nie podp.:] Połock, „WNA”, 1913, nr 3, s. 48.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet piastowskich, rubli moskiewskich i kufickich.
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288. [Nie podp.:] Pruszcz, „WNA”, 1913, nr 3, s. 48.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet rzymskich Hadriana, Antoniego Piusa, Faustyny Starszej, Marka Aureliusza, Faustyny
Młodszej, Lucjusza Werusa, Lucylli, Kommoda, Kryspiny.

289. [Nie podp.:], W Rudnie k. Końskich, „WNA”, 1913, nr 5, s. 80.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Wykopalisko monet, m.in. angielskich (Etelreda), niemieckich (Konrada II z Dusburga, także ratysbońskich
i mogunckich) — XI w.

290. [Nie podp.:] Zbiór Maksymiliana Goldsteina we Lwowie, „WNA”, 1913, nr 10, s. 149–150.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Zbiór numizmatyczny, m.in. monet i medali żydowskich.

291. Red.: „WNA”, t. V, 1913, ss. 188 [28], tabl. 21.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

1914
292. O medalu Dantyszka, „Sprawozd. Kom. do Bad. Hist. Szt. Pol.”, t. 9: 1914, kol. 190–191.
293.–295. Pieczęcie królów polskich, „WNA”, 1914, nr 3, s. 37–38, tabl. 1, nr 4, s. 58–59, nr 8,
s. 140–141, tabl. 1.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Pieczęcie Jana III Sobieskiego (c.d.) i Augusta II.

296.–297. Plakiety Jana Wysockiego, „WNA”, nr 6, s. 103–105, tabl. 1, nr 8, 140–142, tabl. 1.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

298. Podręcznik numizmatyki polskiej, Kraków 1914, Towarzystwo Numizmatyczne, ss. VII[I],
296, tabl. 80 [reprint: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Warszawa 2000].
Cz. Pierwsza. I. Uwagi ogólne: Wykopaliska; Ceny monet; Czyszczenie monet; Badanie monet; Falsyfikaty;
Układanie zbioru; Katalogowanie zbioru; Biblioteczka numizmatyczna; Towarzystwa numizmatyczne; Podział
historii menniczej na okresy. II. Czasy przedhistoryczne: Wykopaliska monet przedhistorycznych; Wykopaliska monet rzymskich; Wykopaliska monet bizantyjskich i arabskich; Wykopaliska monet z X w. III. Okres
denarowy: Źródła i wykopaliska; Charakterystyka i podział; Wagi i miary ówczesne; Grzywna, jej nazwy podział i wartość; Stopa mennicza i prawo bicia monet u Piastów. IV. Rozwój mennictwa w okresie denarowym:
Okres denarów grubych; Krzyżówki; Okres denarów cienkich; Brakteaty śląskie; Brakteaty polskie; Brakteaty
guziczkowe. V. Okres groszowy. Wiek XIV–XV: Wykopaliska; Grosze i floreny i ich wpływ na monetę polską;
Grzywna i stopa mennicza w tym okresie. VI. Rozwój mennictwa w okresie groszowym: Kwartniki śląskie;
Panowanie Łokietka; Kazimierz Wielki; Ludwik Węgierski; Królowa Jadwiga; Monety mazowieckie; Monety
litewskie; Władysław Jagiełło; Kazimierz Jagiellończyk; Jan Olbracht i Aleksander; Monety krzyżackie; Monety
węgierskie Jagiellonów. VII. Okres złotowy. Wiek XVI–XVIII: Źródła i wykopaliska; Charakterystyka okresu
złotowego; Podział okresu złotowego. VIII. Zygmunt I. 1506–1548: Charakterystyka jego panowania; Podział
tego okresu; Monety koronne; Monety ziem pruskich; Monety litewskie; Monety gdańskie; Monety elbląskie.
IX. Zygmunt August. 1548–1572: Charakterystyka tego panowania; Monety litewskie; Monety gdańskie;
Monety miast Elblaga i Wschowy; Monety inflanckie. X. Stefan Batory. 1576–1586: Charakterystyka; Monety koronne i ich podział; Mennica olkuska; Mennica poznańska; Mennica malborska i nagybańska; Monety
litewskie; Monety gdańskie; Monety ryskie. XI. Zygmunt III. 1587–1622: Charakterystyka; Podział tego okresu; Ordynacje mennicze; Ceny monet; Mennice koronne; Mennica olkuska; Mennica poznańska; Mennica
wschowska; Mennica bydgoska; Mennica malborska; Mennica lubelska; Mennica krakowska; Inne mennice
koronne; Monety litewskie; Monety gdańskie; Monety toruńskie; Monety ryskie; Monety m. Poznania; Monety m. Wschowy; Monety Krotoskich z Łobżenicy; Monety szwedzkie. XII. Władysław IV. 1633–1648:
Charakterystyka; Monety moskiewskie; Monety koronne; Mennica litewska; Monety opolskie; Monety miasta
Gdańska; Monety m. Torunia; Monety m. Elbląga. XIII. Jan Kazimierz. 1649–1668: Charakterystyka; Ordynacje mennicze; Ceny monet; Mennice koronne; Mennica krakowska; Mennica poznańska; Mennica wschow-
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ska; Mennica bydgoska; Mennica lwowska; Mennica ujazdowska; Mennica wileńska; Inne mennice litewskie;
Monety gdańskie; Monety toruńskie; Monety elbląskie. XIV. Michał Korybut Wiśniowiecki. 1669–1673:
Monety koronne; Monety gdańskie; Monety toruńskie i elbląskie. XV. Jan III Sobieski. 1676–1696: Charakterystyka; Monety koronne; Monety gdańskie. XVI. August II. 1697–1733: Charakterystyka; Monety polskie;
Monety sasko–polskie; Monety gdańskie i toruńskie. XVII. August III. 1733–1763: Charakterystyka; Monety
miedziane; Monety polskie srebrne; Monety sasko–polskie; Monety polskie Fryderyka II Pruskiego; Późniejsze
monety saskie; Monety gdańskie; Monety toruńskie; Monety elbląskie. XVIII. Stanisław August. 1764–1796:
Charakterystyka; Mennica warszawska; Stopa i gatunki monet; Mennica krakowska; Projekty i próby mennicze; Monety gdańskie; Monety toruńskie; Monety papierowe. XIX. Monety porozbiorowe. 1772–1867:
Charakterystyka; Monety austriackie dla Galicji; Monety pruskie dla prowincji polskich; Monety gdańskie;
Monety krakowskie; Monety Księstwa Warszawskiego; Monety z oblężenia Zamościa; Monety Królestwa Polskiego; Monety z powstania 1831 r. XX. Monety księstw lennych: Monety pruskie i ich charakterystyka; Monety Albrechta Brandenburskiego; Albrecht Fryderyk i Jerzy Fryderyk; Jerzy Wilhelm; Fryderyk Wilhelm; Monety kurlandzkie; Kettlerowie; Bironowie. Część Druga. Spis ważniejszych odmian monet polskich: Mieszko
I 966–992; Bolesław Chrobry 992–1025; Mieszko II 1025–1032; Krzyżówki z X i XI w.; Denary wojewody
Sieciecha z XI w.; Bolesław II Śmiały 1058–1079; Władysław Herman 1080–1102; Bolesław III Krzywousty
1102–1139; Władysław II 1139–1148; Bolesław IV Kędzierzawy 1148–1170; Mieszko III 1173–1202; Kazimierz II Sprawiedliwy 1177–1194; Władysław III Laskonogi 1202–1227; Leszek Biały 1207–1227; Henryk I
Brodaty 1228–1234; Bolesław V Wstydliwy 1238–1279; Leszek Czarny i Przemysław; Otto Mieszkowic ks.
wielkopolski; Monety z imieniem Władysława; Monety z imieniem Bolesława; Monety bez imienia książęcego;
Monety beznapisowe; Brakteaty śląskie XII w.; Kwartniki śląskie i wielkopolskie z XIII i XIV w.; Wacław Czeski
1300–1305; Władysław Łokietek 1306–1333; Kazimierz Wielki 1333–1370; Ludwik Węgierski 1370–1382;
Jadwiga 1384–1386; Władysław ks. opolski i ruski; Monety mazowieckie; Monety litewskie XIV i XV w.;
Władysław Jagiełło 1386–1434; Kazimierz Jagiellończyk 1447–1492; Jan Olbracht 1492–1501; Aleksander
1501–1506; Zygmunt I Stary 1506–1548 (monety koronne, monety litewskie, monety ziem pruskich, monety gdańskie, monety elbląskie, monety głogowskie); Zygmunt August 1548–1572 (monety litewskie, monety
inflanckie, monety gdańskie, monety elbląskie i wschowskie); Bezkrólewie 1573; Stefan Batory 1576–1586
(monety koronne, monety ziem pruskich, monety litewskie, monety siedmiogrodzkie, monety z oblężenia
Gdańska 1577, monety miasta Gdańska, monety ryskie); Zygmunt III 1587–1632 (monety koronne, monety
litewskie, monety gdańskie, monety toruńskie, monety elbląskie, monety ryskie, monety miasta Poznania, monety miasta Wschowy, monety Krotoskich z Łobżenicy); Bezkrólewie 1632; Władysław IV (monety koronne
i litewskie, monety gdańskie, monety toruńskie, monety inne); Jan Kazimierz 1649–1668 (monety koronne,
monety litewskie, monety śląskie, monety gdańskie, monety toruńskie, monety elbląskie); Michał Korybut
Wiśniowiecki 1669–1673 (monety koronne, monety gdańskie, monety toruńskie, monety elbląskie); Jan III
Sobieski 1676–1696 (monety koronne, monety litewskie, monety gdańskie); August II 1697–1732 (monety
koronne, monety litewskie, monety gdańskie, toruńskie i elbląskie); August III 1733–1763 (monety koronne, monety gdańskie, monety toruńskie, monety elbląskie); Stanisław August 1764–1795 (monety koronne,
monety próbne z 1771 r., monety gdańskie, monety toruńskie); Monety porozbiorowe: a. Monety bite przez
Austrię, b. Monety dla Prus Południowych, c. Monety gdańskie, d. Monety Wielkiego Księstwa Poznańskiego,
e. Monety Wolnego Miasta Krakowa 1835, f. Księstwo Warszawskie, g. Oblężenie Zamościa 1813, h. Królestwo Polskie (monety z napisem polskim, monety z Powstania 1831 r., monety rosyjsko–polskie, monety
warszawskie z rosyjskimi napisami); Monety papierowe (emisje kościuszkowskie z 1794 r., monety papierowe
Księstwa Warszawskiego, bilety kasowe Królestwa Polskiego, emisje Banku Polskiego). Część Trzecia. Objaśnienie znaków i liter mincerskich oraz tablice metrologiczne: I. Objaśnienia znaków mincerskich. II. Tablice
metrologiczne: Grzywna i jej podziały; Stopa mennicza za Piastów; Stopa mennicza w XIV i XV w.; Cena dukata, czyli czerwonego złotego oraz stosunek srebra do złota w Polsce w XIV i XV w.; Cena krakowskiej grzywny groszy polskich w monecie pospolitej polskie; Kurs monet polskich za Zygmunta I Starego 1506–1548;
Stopa mennicza za Zygmunta Starego 1506–1548; Kurs monet litewskich za Zygmunta Augusta 1545–1572;
Stopa mennicza za króla Stefana [Batorego]; Stopa mennicza za króla Zygmunta III; Stopa mennicza za Jana
Kazimierza; Stopa mennicza za Jana III, Stopa mennicza za Augusta III; Kurs monet polskich za Augusta III;
Stopa mennicza za Stanisława Augusta; Kurs monet Stanisława Augusta; Cena dukata i talara w Polsce od XVI
do XVII w.; Stopa monet Księstwa Warszawskiego; Stopa monet Królestwa Polskiego.
Rec.: Balszus H., „Berl. Mzbl.”, Jg. 36: 1915, nr 165 (September), s. 371–373, nr 166 (Oktober), s. 395–
397; Friedensburg F., „Blätter für Münzfreunde”, 1915, s. 596.
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299.–303. Wyobrażenia monet piastowskich jako źródło historyczne [c.d.], „WNA”, 1914, nr 1,
s. 8–11, nr 2, s. 26–28, nr 3, s. 35–36, nr 4, s. 57–58, nr 5, s. 73–74.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

304. I Wystawa medaljerstwa polskiego, „Czas”, 8.VII.1914.
305. [Nie podp.:] Doliniany, „WNA”, 1914, nr 4, s. 64.
(wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet z czasów Zygmunta III i Jana Kazimierza.

306. [Nie podp.:] Kraków (Wawel), „WNA”, 1914, nr 1, s. 16.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monety greckiej i rzymskiej.

307. [Nie podp.:] Kuracz, „WNA”, 1914, nr 4, s. 64.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarbmonet śląskich, polsko–litewskich, pruskich, niemieckich, węgierskich i niderlandzkich — XVI w.

308. [Nie podp.:] Pierwoszyn, „WNA”, 1914, nr 4, s. 64.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb ozdób srebrnych, srebra siekanego i monet cesarzy Ottona I, Henryka II i anglosaskie Etelreda II.

309. [Nie podp.:] Pierwszy Zjazd numizmatyków polskich w Krakowie w dn. 28 i 29 czerwca
1914, „WNA”, 1914, nr 7, s. 113–124.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

310. [Nie podp.:] †Roman Roemer, „WNA”, 1914, nr 7, s. 126.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

311. [Nie podp.:] W okolicach Wiśniowca, „WNA”, 1914, nr 6, s. 112.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet Jana Kazimierza, a także pruskich i holenderskich.

1915
312. Galerya sztuki współczesnej, „Czas”, r. 68: 1915, nr 664 (23.XII., wyd. wieczorne), [s. 1–2].
Opis eksponatów otwartej 23.XII. w krakowskich sukiennicach galerii obrazów.

313. Mennica olkuska i koleje losu, jakie przechodziła, „Sprawozd. Kom. do Badań Hist. Szt.
w Pol.”, t. 9, Kraków 1915, kol. 223–232.
I. Urzędowanie Rafała Leszczyńskiego 1578–1580; II. Podskarbiostwo Jakuba Rokossowskiego 1580;
III. Podskarbiostwo Jana Dulskiego 1580–1590; IV. Podskarbiostwo Jana Firleja 1590–1609.

314.–315. Plakiety Jana Wysockiego (dokończ.), „WNA”, 1915, nr 2, s. 157–158, nr 3, s. 162–163.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

316. Wpływy polskie na pieniężne stosunki Śląska w I połowie XVI w., [w:] Rozpr. Wydz. Hist.–Filoz. AU, t. 58, Kraków 1915, s. 165–248 [i odb.].
I. (stosunki pieniężne na Śląsku za czasów polskich i czeskich w wiekach średnich, napływ na Śląsk monety
polskiej i jego skutki). II. (panowanie Jana Olbrachta w Głogowie, spory czynszowe, mennice miejskie, zniżka
w kursie monety polskiej, wojna handlowa śląsko–polska). III. (panowanie Zygmunta Starego w Głogowie
i Opawie, przywileje mennicze, mennica halerzowa w Głogowie i mennice miejskie, reforma monetarna
z 1505 r., białe grosze głogowskie, zatargi i spory o monetę). IV. (stosunki na Śląsku po wyjeździe Zygmunta
Starego, nowa moneta halerzowa wrocławska z 1511 r., fałszerstwa monety polskiej, spór książąt cieszyńskiego i raciborskiego, moneta świdnicka i wojna o półgroszki 1522 r.). V. (reformy monetarne Ferdynanda I
na Śląsku i ich upadek, żądania unii monetarnej z Polską, naśladownictwo groszy i trojaków polskich przez
Fryderyka Legnickiego i Jana Brandenburskiego).
Streszcz.: Księga pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza, Lwów 1916, s. 343–367.
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Streszcz. w jęz. niemieckim: „Bull. Acad. Sc. de Cracovie” 1915, s. 96–101.
Rec.: Popiołek F., „Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte (Österreichisch) Schlesiens”, 11: 1916,
s. 228–229.

317.–318. Wyobrażenia monet piastowskich jako źródło historyczne [c.d.], „WNA”, 1915, nr 3,
s. 165–166, nr 4, s. 170–171.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

319. Red.: „WNA”, t. VI, 1914–1915, nr 1–8 (1914), nr 1–6 (1915), ss. 176 [36], tabl. 10.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

1916
320. Dukat Alexandra Jagiellończyka, „WNA”, 1916, nr 9, s. 73–76.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

321.–322. Pieczęcie królów polskich [c.d.], „WNA”, 1916, nr 7, s. 56–57, tabl. 1, nr 8, s. 68–69,
tabl. 1 [i odb. cyklu].
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Pieczęcie Augusta II (c.d.).

323. Projekt medalografji polskiej (odczyt na Zjeździe Numizmatycznym w Krakowie 1914 r.),
„WNA”, 1916, nr 12, s. 113–114.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

324. Wyobrażenia monet piastowskich jako źródło historyczne [c.d.], „WNA”, 1916, nr 1, s. 4–6.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

325–326. Z historyi rubla i kopiejki w Polsce, „Nowa Ref.”, r. 25: 1916, nr 649 (29.XII, wyd. popołudn.), s. 1; nr 651 (30.XII, wyd. popołudn.), s. 1.
XIX w.

327.–330. Zur glogauischen Münzegeschichte, „Berl. Mzbl.”, Jg. 37: 1916, nr 172 (April), s. 505–
510; nr 173/174 (Mai u. Juni), s. 530–532; nr 175/176 (Juli u. August), s. 551–557;
nr 178 (Oktober), s. 590–594.
331. Wyd.: Czapski–Hutten Emeryk, Catallogue de la collection des médailles et monnaie polonaises
du comte, vol. 5, Cracoviae 1916, ss. 125, CLXX, tabl. 1.
332. [Podp.: M.G.] Ś. p. Seweryn Tymieniecki, „WNA”, 1916, nr 5, s. 37–39.
333. [Nie podp.:] Mława, „WNA”, 1916, nr 7, s. 60.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Odkrycie pochówków z II w., gdzie fibula formy pruskiej oraz moneta cesarzowej Sabiny.

1917
334–335. Medale kościuszkowskie. Ku uczczeniu setnej rocznicy śmierci zebrane, „WNA”, 1917,
nr 10, s. 237–248, tabl. 2, nr 11, s. 253–256 [i odb.].
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

336. Nowa moneta polska, „WNA”, 1917, nr 6 i 7, s. 202–206.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

337–338. O jednostkę monetarną Królestwa Polskiego, „Nowa Ref.”, r. 26: 1917, nr 4 (3.I., wyd.
popołudn.), s. 1; nr 6 (4.I., wyd. popołudn.), s. 1.
Nawiązanie do dyskusji toczonej na łamach prasy warszawskiej co do zaprowadzenia nowej waluty w Królestwie Polskim.
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339. Portrety Kościuszki, Lwów 1917 (Studja Ikonograficzne do Dziejów Polskich, t. 1), ss. 80,
tabl. 38.
340. Ze studjów nad II wojną punicką, „Przewodnik Naukowy i Literacki” (dodatek miesięczny
do „Gazety Lwowskiej”), r. 45: 1917, t. 43, z. 7, s. 577–590.
341–342. [Podp.: DMG] Medalierzy polscy w czasie wojny, „WNA”, 1917, nr 8, s. 226–227, tabl.
1, nr 9, s. 232–233.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Jan Raszka, Kazimierz Chodziński.

343. [Nie podp.:] Kościelec k. Chrzanowa, „WNA”, 1917, nr 6 i 7, s. 220.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monety książąt oświęcimskich z XV w.

344. [Nie podp.:] Pod Kielcami, „WNA”, 1917, nr 1, s. 131–132.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monety greckiej z ok. 210.

345. [Nie podp.:] W Łodzi, „WNA”, 1917, nr 12, s. 267–268.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monet pruskich (Jerzego Wilhelma) i szwedzkich (Gustawa Adolfa, Krystyny, Karola Gustawa).

346. [Nie podp.:] W Palikrowach, „WNA”, 1917, nr 6 i 7, s. 220.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Moneta rzymska Hadriana III.

347. [Nie podp.:] W Piątkowie k. Nowego Sącza, „WNA”, 1917, nr 8, s. 228.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet polskich i litewskich Jana Kazimierza oraz króla trackiego Lysimacha (323–281 przed Chr.).

348. [Nie podp.:] W Pilznie [k. Tarnowa], „WNA”, 1917, nr 4, s. 180.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Skarb monet, m.in. abpa Jerzego Fryderyka von Greifenldan (1628) oraz holenderskiej prowincji Zwolle
(1661).

349. [Nie podp.:] W Wojniczu pod Tarnowem, „WNA”, 1917, nr 12, s. 268.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Znalezisko monety rzymskiej z II w. przed Chr.

350. [Nie podp.:] Wykopalisko monet w Kurochu, „WNA”, 1917, nr 1, s. 132.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)
Monety polskie (Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Augusta II), Prus Wschodnich (Fryderyka I i Frydryka II), Niderlandów Hiszpańskich (Alberta i Elżbiety, Filipa IV, Karola II) oraz Zjednoczonych Niderlandów
(z prowincji Zwolle, Utrechtu, Geldrii, Holandii, Overysselu, Deventeru i Campen)

351. Red.: „WNA”, t. VII, 1916–1917 [druk: 1917], nr 1–12 (1916), 1–12 (1917), ss. 268,
tabl. 20.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

1918
352.–355. Medale kościuszkowskie. Ku uczczeniu setnej rocznicy śmierci zebrane, „WNA”, 1918,
nr1, s. 1–4, nr 3, s. 20–22, tabl. 1, nr 4, s. 28–30, nr 6, s. 43–47.
Autorstwa m.in. Jana Białasa, Jana Gumowskiego, Bogdana Poskoczyma, Jana Wysockiego, Jana Raszki,
Tadeusz Błotnickiego, Konstantego Żmigrodzkiego, Kazimierza Chudzińskiego i Konstantego Laszczki —
1894–1917.
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356.–357. Medaliony kościuszkowskie, „WNA”, 1918, nr 8, s. 75–80, nr 12, s. 140–142.
M.in. P.J. Davida d’Angers, S. Belova, J. Schmelzera i prawdopodobnie H. Dmochowskiego — XIX–pocz.
XX w.

358. Merseburg oder Kruschwitz. Ein Beitrag zur Wendenpfennigfrage, „Berl. Mzbl.”, 1918,
s. 311–315.
359. Operacje finansowe Rzymu w czasie I wojny punickiej, Kraków 1918 (AU w Krakowie. Wydz.
Filolog. Rozpr., t. 58, nr 1), ss. 93 [2].
I. Wstęp (historycy starożytni i źródła do tematu, Polibiusz i Liwiusz, Literatura nowożytna, brak opracowań,
ówczesne finanse rzymskie, ogrom wydatków wojennych, klęski jako katastrofy finansowe). II. Operacje podatkowe (podatki dotychczasowe, niemożność podniesienia vectigaliów i in., wyzysk prowincji i ucisk podatkowy na Sardynii i Sycylii, powstanie na wyspach i jego uśmierzenie, uregulowanie stosunków podatkowych
w prowincjach, dziesięcina sycylijska i jej wysokość, opodatkowanie aerariów, noty cenzorskie i odbieranie
żołdu oraz wpisywanie do aerariów, rozpisanie trybutu pojedynczego a potem podwójnego, podatek na flotę 214 r., próby podatkowe 210 r., ucisk podatkowy obywateli, podatek solny); III. Operacje monetarne
(stosunki monetarne z chwilą wybuchu wojny, lex Flaminia, zniżka stopy menniczej srebra i miedzi, zmiana
liczenia, zysk procentowy skarbu, wprowadzenie monety złotej, zmiana stosunku złota do srebra, zyski skarbu z bicia monety złotej, wprowadzenie monety kredytowej srebrnej i złotej, moneta subaerata i dochody
stąd płynące); IV. Operacje kredytowe (pożyczki zewnętrzne i wewnętrzne, pożyczka u Hierona 216 r. jej
wysokość i chęć umożenia, bank rządowy i triumviri mensarii, dostawy hiszpańskie oddane na kredyt, kupno
niewolników i więźniów do wojska, przypuszczalna wysokość kredytu, lokacje cenzorskie w 214 r., przejęcie
w depozyt funduszy wdowich i sierocych, inwentaryzacja skarbów w świątyniach, rozpisanie dobrowolnej
pożyczki wojennej i sposób jej umorzenia); V. Zakończenie (inne dochody skarbowe, łupy wojenne i ich
rozdział, tryumfy i kwoty przez wodzów przywiezione, kontrybucje i konfiskaty w Capui, inne konfiskaty
gruntów i majątków, kontrybucja kartagińska).

360.–363. Pieczęcie królów polskich, „WNA”, 1918, nr 6, s. 49–52, tabl. 1, nr 7, s. 67–68, tabl. 1,
nr 9–10, s. 101–104, tabl. 1, nr 11, s. 121–125, tabl. 1.
Pieczęcie Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III.

364. Pożyczki wojenne w starożytnym Rzymie, „Przegl. Powsz.”, r. 35: 1918, t. 139–140,
s. 556–577.
365. Stan i potrzeby numizmatyki i medalografji polskiej, „Nauka Pol.”, t. 1: 1918, s. 313–328.
366. Ś. p. Władysław Bartynowski, „WNA”, 1918, nr 12, s. 129–135.
Por. poz. 367–368.
Także wykaz jego publikacji: a. z zakresu bibliografii; b. z zakresu ikonografii; c. z zakresu numizmatyki.

367.–368. [Nie podp.:] Władysław Bartynowski, „Czas”, r. 71: 1918, nr 536 (17.XII, wyd. poranne), [s. 3]; nr 537 (18.XII., wyd. poranne), [s. 3].
Nekrologi.
Por. poz. 366.

369. Wykopaliska monet z XIII w. w Brzegach nad Nidą, [w:] Rozpr. AU. Wydz. Hist.–Filoz.,
seria II, t. 36: 1917 (og. zb. t. 61), Kraków 1918, s. 24–86, tabl. 4 [i odb.].
I. Brakteaty turyngskie. II. Inne monety niemieckie: a. Brakteaty turyngskie; b. Monety dolnosaskie;
c. Monety biskupie z Hildesheimu; d. Monety biskupów augsburskich; e. Monety biskupów bamberskich;
f. Monety biskupów mogunckich; g. Monety heskie; h. Monety brunszwickie; i. Monety brandenburskie;
k. Monety miśnieńskie; l. Monety krzyżackie; m. Monety czeskie; n. Monety śląskie; o. Monety niepewnego
pochodzenia. III. Monety polskie.

370. Rec.: Chmiel A., Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, „Rozpr. AU. Wydz.
Hist.–Filoz.”, t. 60, Kraków 1917 — „Kwart. Hist.”, r. 32: 1918, s. 75–77.
Por. poz.
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371. [Nie podp.:] Elżbieta hr. Hutten–Czapska, „WNA”, 1918, nr 9 i 10, s. 105–107.
372. [Nie podp.:] Medal arcyb. Hryniewieckiego, „WNA”, 1918, nr 11, s. 125–126.
Autorstwa Wojciecha Przedwojewskiego z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich — 1917.

373. [Nie podp.:] Medal Henryka Dąbrowskiego, „WNA”, 1918, nr 12, s. 139–140, tabl. 1.
Autorstwa Jana Wysockiego, wybity z okazji 100. rocznicy śmierci.

374. [Nie podp.:] W Aryańskiej Górce pod Wierzbołowem, „WNA”, 1918, nr 12, s. 144.
Znalezisko monet z XVII w. Zygmunta III Wazy oraz szwedzkich Karola XII.

375. [Nie podp.:] W Wrocławiu, „WNA”, 1918, nr 11, s. 128.
Znalezisko monet polskich Bolesława Chrobrego i Bolesława Szczodrego.

1919
376. Hans Schwarz i jego polskie medale, [w:] Prace Komisji Historyi Sztuki AU, t. 1, Kraków
1919, z. 1, s. 88–108 [i odb.].
Medale Zygmunta I Starego, Krzysztofa Szydłowieckiego oraz Albrechta Hohenzolerna i jego żony Doroty
autorstwa niemieckiego medaliera — ok. 1492–1535.

377–381. Katedra krakowska na monetach piastowskich, „WNA”, 1919, nr 3, s. 29–31, nr 4,
s. 33–40, nr 5, s. 55–61, nr 6, s. 68–73, nr 8 i 9, s. 112–117.
Rec.: Grodecki R., „Rocz. Krak.”, t. 19: 1923, s. 186–188.

382–384. Katedry wawelskie (dokończ.), „Przegl. Powsz.”, r. 36: 1919, t. 141–142, s. 331–346,
445–455; t. 143–144, s. 127–150.
Z czasów Kazimierza Odnowiciela, Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego.

385. Muzealna polityka rządu, „Nauka Pol.”, t. 2: 1919, s. 543–552.
(Wersja on–line: zob. poz. 45)

386–387. Najdawniejsza moneta śląska, „WNA”, 1919, nr 2, s. 12–14, nr 3, s. 17–20.
Moneta Bolesława Chrobrego z początku XI w.

388. Potrzeby numizmatyki polskiej, „Nauka Pol.”, t. 2: 1919, s. 241–275.
389. Projekt emisyi bonów krakowskich, „Nowa Ref.”, r. 38: 1919, nr 202 (10.V., wyd. popołudniowe), [s. 1–2].
390.–391. [Podp. DMG:] Medaliony kościuszkowskie, „WNA”, 1919, nr 1–2, s. 6–11, nr 3,
s. 26–29.
Autorstwa m.in. T. Kralewskiego, I. Ciszewskiego, K. Klossa, W. Trojanowskiego, K. Chmielińskiego,
Cz. Makowieckiego, J. Wysockiego, K. Chudzińskiego i T. Błotnickiego — XIX w.–1917.

392. [Podp. DMG:] Wykopalisko z pod Jarosławia, „WNA”, 1919, nr 3, s. 31–32.
Monety Zygmunta III Wazy i Jana Kazimierza, szwedzkie Gustawa Adolfa i Karola Gustawa, cesarskie Ferdynanda II, pruskie Jerzego Wilhelma, siedmiogrodzkie Gabora Bethlena i belgijskie Alberta i Izabeli.

393. [Nie podp.:] Nowe medale, „WNA”, 1919, nr 1–2, s. 11–12.
Autorstwa Konstantego Żmigrodzkiego, medaliera i rzeźbiarza.

394. [Nie podp.:] Ś. p. Mieczysław Rutkowski, „WNA”, 1919, nr 4, s. 46–47.
395. [Nie podp.:] W Pleszowie pod Krakowem, „WNA”, 1919, nr 3, s. 31.
Skarb monet Zygmunta III i Jana Kazimierza, szwedzkich Karola Gustawa, pruskich Jerzego Wilhelma, śląskich Ludwika i cesarskich Leopolda I.
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396. [Nie podp.:] Wykopalisko w Częstochowie, „WNA”, 1919, nr 3, s. 32.
Monety Jana Kazimierza, Stanisława Augusta, rosyjskie, Prus Południowych, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego — XVII–XIX w.

397. [Nie podp.:] Wykopalisko w Rożyszczach, „WNA”, 1919, nr 3, s. 31.
Skarb monet polskich z XV w.

398. [Nie podp.:] Wykopalisko z XI w., „WNA”, 1919, nr 3, s. 48.
Wykopalisko monet angielskich i niemieckich z X i XI w. w okolicy Sochaczewa.

1920
399. Wystawa ekslibrisów, „Ekslibris”, z. 3: 1920, s. 91–94.
Sprawozdanie z wystawy siedemdziesięciu projektów na ekslibris biblioteki numizmatycznej w Muzeum Hutten–Czapskich w Krakowie.

400. [Red.:] „Przegląd Muzealny. Organ muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu”,
401. [Red.:] „WNA”, t. VIII, 1918–1919 [druk: 1920], nr 1–12 (1918), ss. 144 [10], tabl. 12;
nr 1–10/12 (1919), ss. 136, tabl. 6.
1921
402. Biskupstwo kruszwickie w XI wieku, Poznań 1921 (Prace Komisji Historii PTPN, t. 2, z.1),
ss. 68.
I. Monety biskupów kruszwickich. II. Założenie biskupstwa kruszwickiego. III. Powstanie Bezpryma. IV. Biskup Eberhard. V. Biskup Baptysta i palatyn Sieciech. VI. Upadek Sieciecha i nadania kruszwickie.
Rec.: Krotoski K., „Przegl. Powsz.”, r. 40: 1923, t. 157, s. 77–81; Wolański A., Uwagi o pracy [...], „WNA”,
1922, nr 7–12, s. 112–124.

403. Mennica wileńska w XVI i XVII wieku, Warszawa MCMXXI, E. Wende i S–ka, (Bibl. Wydziału Zabytków Towarzystwa Straży Kresowej w Warszawie, t. 2), ss. VI, 200, tabl. 18.
I. O monecie litewskiej Aleksandra Jagiellończyka (denary, półgrosze, grosze). II. O monecie litewskiej Zygmunta
Starego (półgrosze, grosze). III. O monecie litewskiej Zygmunta Augusta (ruch menniczy i dostawy srebra, obole,
denary, dwudenary, półgrosze, grosze na stopę polską, grosze, dwugrosze, trojaki, czworaki, szóstaki, talary i półtalary, talary kontrasygnowane, mennica litewska w Tykocinie, mennica złota w Wilnie, tablica metrologiczna
monet srebrnych Zygmunta Augusta). IV. O monecie litewskiej Stefana Batorego (denary, szelągi, grosze, trojaki,
szóstaki, talary, dukaty, tablica metrologiczna stopy monet litewskich według ordynacji z dnia 5 stycznia 1580 r.).
V. O monecie litewskiej Zygmunta III (dwudenary, szelągi, grosze, półtoraki, trojaki, dukaty, tablica metrologiczna monet srebrnych Zygmunta III). VI. O monecie litewskiej Jana Kazimierza (szelągi, grosze, półtoraki,
trojaki, szóstakiorty, złotówka, złoto, tqablica metrologiczna monet litewskich Jana Kazimierza). VII. O monecie
litewskiej z końca XVII i z XVIII w. (za Jana III, za Augusta II, za Stanisława Augusta). Dodatki: Personel menniczy (spisy) (I. Podskarbiowie litewscy, II. Zawiadowcy mennicy, III. Dzierżawcy menniczni, IV. Mincmistrze
wileńscy, V. Rytownicy menniczni). Spis monet litewskich i objaśnienie tablic (od Aleksandra do Augusta II).

404. Mincerze we wcześniejszym średniowieczu polskim, Kraków 1921.
405. Numizmatyka litewska wieków średnich, „WNA”, 1920 [druk: 1921], nr 7–12, s. 55–106,
tabl. 3 [i odb. cyklu].
Treść: Wykopaliska monet greckich i rzymskich; Wykopaliska monet arabskich na Litwie; Monety państw zachodnich na Litwie; Monety polskie na Litwie; Grzywny i kuny; Ruble litewskie; Grosze czeskie i ich wpływ na Litwie;
Pierwsze monet litewskie; Monety z napisem ПЭЧАТ; Monety kowieńskie Witolda; Monety wileńskie Witolda.

406. Wystawa napoleońska w Warszawie, „Dziennik Poznański”, r. 63, nr 86, 8.V.1921, [s. 6].
(Wersja on–line dostępna na stronie: www.wbc.poznan.pl — 25.11.11.)
Wystawa w Muzeum Narodowym z okazji 100. rocznicy śmierci Napoleona — sztuka, militaria, ubiory
i inne pamiątki związane z Napoleonem oraz jego epoką.
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407. [Polem.:] Wittyg W., Wykopalisko z nad Drwęcy monet X i XI wieku, „WNA”, 1920 [druk:]
1921, nr 1–6, s. 5–24, tabl. 1 — „WNA”, 1920 [druk: 1921], s. 109–110. Repl. W. Wittyga: „WNA”, 1920 [druk: 1921], s. 110–112.
1922
408. Ekslibris Muzeum Wielkopolskiego, „Ekslibris”, z. 4: 1922, s. 118.
Notatka o wyniku konkursu.

409. Handel rzymski na ziemiach polskich w I, II i III wieku (szkic historyczno–numizmatyczny),
[w:] Charisteria Casimiro de Morawski septuaginto oblata ab amicis, collegis, discipulis,
Cracoviae 1922, s. 70–86 [i odb.].
410. Numizmatyka litewska wieków średnich (dokończ.), „WNA”, 1921 [druk: 1922], nr 1–6,
s. 1–27.
Monety wileńskie Witolda (c.d.); Monety kontrasygnowane; Monety Korybuta księcia siewierskiego; Monety Włodzimierza Olgierdowicza; Monety Romana ks. kijowskiego; Monety smoleńskie; Monety na Litwie
w XV w.

411. Pieczęcie miast wielkopolskich, „Samorząd Miejski”, t. 2: 1922, z. 10–12, s. 643–649.
Czerniejewo, Fordon, Gąsawa, Gniezno, Inowrocław — XIV–XX w.

412. Rec.: Zakrzewski Z., O brakteatach z napisami hebrajskiemi, „WNA”, 1909, nr 1–2, 4–5,
7–10, 12; 1910, nr 1, 45; 1911, nr 1–2, 4–7; 1912, nr 5–6; 1913, nr 1–4, 6–8 — W sprawie brakteatów hebrajskich, „WNA”, 1922, nr 1–6, s. 57–62; repl.: „WNA”, 1923, nr 1–12,
s. 23–38.
1923
413. Jan Wysocki. Katalog zbiorowej wystawy medali, plakiet i rzeźb, Poznań 1923.
414. Konkurs na złoty polski, „Rzeczpospolita”, 2.VI.1923.
415.–418. Pamiątki koronacyj królewskich w Polsce, „Tyg. Ilustr.”, 1923: nr 23, s. 370; nr 24,
s. 384–385; nr 25, s. 402; nr 26, s. 420.
(Wersja on–line dostepna na stronie: http://bcul.lib.uni.lodz.pl — 25.11.11.)
Dukat koronacyjny Władysława Łokietka, pieczęcie majestatyczne Kazimierza Wielkiego i Kazimierza Jagiellończyka, medal na objęcie tronu przez Zygmunta Augusta, pieczęcie majestatyczne Stefana Batorego i Jana
Kazimierza, talar koronacyjny Zygmunta III, medal koronacyjny Władysława IV, medal na elekcję Augusta II, medale koronacyjne Stanisława Leszczyńskiego, Augusta III i Stanisława Augusta, żeton koronacyjny
Augusta III.

419. Płyta nagrobna z XVI w. biskupa Czarnkowskiego, „KMP”, 1923, nr 9–10, s. 173–177.
420. Skradziony relikwiarz, „Dziennik Poznański”, r. 65: 1923, nr 190 (23.VIII.), s. 5.
(Wersja on–line: zob. poz. 407)
O pochodzącym z 1494 r. relikwiarzu św. Wojciecha z katedry gnieźnieńskiej autorstwa poznańskiego złotnika Jakuba Bartha.

421. Stan i potrzeby sfragistyki polskiej, „Przegl. Hist.”, t. 3: 1922 [druk:] 1923, s. 103–104.
1924
422. Medale Zygmunta III, Kraków 1924, Druk. Nar. (Medalografja Polska, t. 3), ss. 129,
tabl. 13.
Opis 124 medali z wyobrażeniem tego króla z lat 1587–1632 i kilka pośmiertnych.
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423. Monety polskie, Warszawa 1924, Bibljoteka Polska, ss. 176, tabl. 16.
Nazwy monet. Zarys historyczny: I. Okres przedhistoryczny [monety greckie, rzymskie, bizantyjskie, arabskie, niemieckie i in.]; II. Okres denarowy (monety Mieszka I i Bolesława Chrobrego, monety biskupów
polskich, Bolesław Śmiały, Władysław Herman, Boesław Krzywousty, Władysław II, Bolesław Kędzierzawy,
Mieszko III Stary, Kazimierz Sprawiedliwy); III. Okres groszowy (Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki,
Ludwik Węgierski, królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk, Kazimierz Jagiellończyk,
Jan Olbrach, Aleksander); IV. Okres złotowy (Zygmunt I Stary, Zygmunt II August, Henryk Walezy, Stefan
Batory, Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, August
II Mocny, August III Sas, Stanisław August Poniatowski, czasy porozbiorowe, Polska odrodzona).
Rec.: „Berl. Mzbl.”, 1925, s. 226.

424. Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu. Wybór i opis celniejszych zabytków oraz wybitniejszych
dzieł sztuki współczesnej, Kraków 1924 (Muzea Polskie, t. II), nakł. Drukarni Narodowej,
ss. 40, tabl. [218].
Krótkie przedstawienie dziejów placówki i opisy ok. 300 dzieł sztuki. Obrazy obce: szkoły starosieneńskiej
(XIV w.), florenckiej (j. w.), Filipa Mazzola, (zm. 1505), szkoły portugalskiej (I poł. XVI w.), kastylijskiej
(XV w.), Sandra Boticellego (1444–1510), Ludwika Mazzoliniego (1478–ok.1528), Giacomo Francia (przed
1486–1557), Ambrożego Borgognione (ok. 1450–1523), Wincentego Catena di Biagio (ok. 1470–1531),
Benvenuto Fisi di Biagio (1481–1559), Innocentego Francucci (de Imola) (ok. 1494–ok.1550), Agnolo
Bronsino di Cosimo (1503–1572), Girolamo Siciolante de Sermoneta (zm. ok. 1580), szkoły weneckiej (poł.
XVI w.), szkoły bolońskiej (XVII w.), Giacomo i Francesco de Ponte (Bossano) (1510–1592), Bartłomieja
Schidone (ok. 1580–1615), Sofonisba Auquisciola (1527–po 1623), szkoły weneckiej XVII w., Gwidona
Reni (1575–po 1623), Bernarda Strossi (il Prete Genovese) (1581–1644), Juseppe de Ribera (Spagnoletto)
(1588–1656), Diego Velazquez de Silva (1599–1660), Franciszka Zurbaran (1598–1622), Jose Antolinez
(1639–1676), Bartłomieja Esteban Murillo (1617–1682), Don Juana Carreno de Miranda (1614–1683),
Jana van Kessel mł. (1644–1708), szkoły hiszpańskiej w Sewilli (XVIII w.), Mariana Fatti (II poł. XVII w.),
Filipa Piotra Roos (Rosa di Tivoli) (1651–1705), Łukasza Carlevaris (1665–1731), Bernarda Belotto (Canaletta) (1720–1780), Jana Chrzciciela Grenze (1725–1805), Franciszka Casanovy (1727–1802), Jana Baltazara Molinariego (1636–po 1682), Pawła Salinas (1871–), Ignacego Zuloaga (1870–), szkoły flamandzkiej
z końca XV w., szkoły niderlandzkiej (ok. 1460–1530), nieznanego bliżej malarza półfigur kobiecych (I poł.
XVI w.), Jana Swarta (XV–XVI w.), Joos van Eleve (XVI w.), Albrechta Dürera (1471–1528), Hansa Baldunga Grien (ok. 1480–1545), Hansa Holbeina mł. (149–1543), Henryka Aldegrevera (1502–po 1555),
Łukasza Cranacha st. (1472–1553), Łukasza Cranacha mł. (1515–1586), Michała Mierevelta (1567–1641),
Franciszka Pourbus (1545–1581), Piotra Pawła Rubensa (1577–1640), Jodoka de Momper (1545–1635),
Antoniego van Dycka (1599–1641), Franciszka Suydersa (1579–1657), Jana Chrzciela Weenixa (1621–
1660), Wilhelma Claese Heeda (1594–1678), szkoły holenderskiej (XVII w.), Jana van Goyen (1596–1656),
T. Hoogera–Manerta (XVII w.), Antoniego Palamedesa (1601–1673), Jana Steena (1626–1679), Charles
du Jardin (ok. 1620–1678), Willema van Alst (1625–ok. 1683), Roelof van Chries (1631–1681), Franciszka Millet (1642–1679), Adama Camerariusa (XVII w.), Alberta Cuyp (1620–1691), Hermana Saltleben
(1609–1685), Abrahama Hondiusa (1638–1691), Arie de Vois (1641–ok. 1698), Jana van der Meer de
Jonghe (1656–1705), Jana d`Arthois (1613–1686), szkoły francuskiej (pocz. XVII w.), Klaudiusza Gillota
(1673–1722), Klaudiusza Józefa Verneta (1714–1789), Eugeniusza J. Verboeckhofen (1799–1881), Charles Amadeusza Varloo (1719–1795), Kamila Roqueplana (1802–1855), Ary Scheffera (1795–1856), Pawła
Delaroche`a (1797–1856), Eugeniusza le Poittevin (1806–1870), Klaudiusza Marii Dubufe (1790–1864),
Adolfa Wiliama Bouquerau (1825–1905), Wilhelma von Schadow (1789–1862), Teodora Hildebrandta
(1804–1874), autora nieznanego, Augusta Remy (1800–1872), Andrzeja Achenbacha (1815–11910), Fryderyka Overbercka (1789–1869), Karola Sohna st. (1805–1867), Józefa von Füchrich (1800–1876), Juliusza Hübnera (1806–1882), Wilhelma von Kaulbach (1815–1874), Piotra Corneliusa (1783–1867), Adolfa
Menzela (1815–1905), Jana Bertolda Jongkinga (1819–1891), Edwarda Magnusa (1799–1872), Maurycego
von Schwind (1804–1878), Konstantego Cretiusa (1814–1901), Wilhelma Leibla (1844–1900), Henryka
Drebera (1822–1875), Fryderyka Prellera (1804–1878), Edwarda Steinbrücka (1802–1888), Augusta Riedla
(1802–1883), Emila Löventala (1834–), Pawła Graeba (1842–1892), Hansa Makarta (1840–1884), Hermana Brascha (1861–), Rudolfa Schicka (1840–1887), Arnolda Böcklina (1827–1901), Franciszka Lenbacha (1836–1904), Olafa Jernberga (1855–), Maxa Klingera (1857–), Waltera Leistikowa (1865–), Marcina
Brandenburga (1870–), Hansa Thomy (1839–), Maxa Liebermanna (1849–), Willy`ego Hamachera (1865–
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1910), Wilhelma Trübnera (1851–), Leonarda Sandrocka (1867–), Urlyka Hübnera (1872–), Henryka Zügla,
Artura Rudolpha, Lovisa Coriuth (1858–), Klaudiusza Moneta (1840–). Obrazy polskie: szkoły cechowej
polskiej (II poł. XV w.), krakowskiej (XV w.), szkoły cechowej z pocz. XVI w., malarza nieznanego (j. w.),
Aleksandra Orłowskiego (1777–1834), Aleksandra Lessera (1814–1884), Jana Matejki (1838–1893), Henryka Siemiradzkiego (1843–1902), Juliusza Kossaka (1824–1899), Józefa Brandta (1841–1915), Władysława
Szermera (1836–), Alfreda Wierusz–Kowalskiego (1849–1915), Władysława Czachórskiego (1850–1911),
Antoniego Kozakiewicza (1841–), Wandalina Strzałeckiego, Franciszka Ejsmonda (1859–), Tadeusza Popiela
(1863–), Wacława Szymanowskiego (1859–), Juliana Fałata (1853–), Wojciecha Kossaka (1857–), Stanisława
Bohusza–Siestrzeńcewicza, Bolesława Szańkowskiego (1874–), Apoloniusza Kędzierskiego (1851–), Stanisława Lentza (1862–), Vlastimila Hofmana (1881–), Edwarda Trojanowskiego (1873–), Zygmunta Pronaszki,
Leona Wyczółkowskiego (1852–), Stefana Filipkiewicza (1879–), Wojciecha Weissa (1875–), Konrada Krzyzanowskiegi (1872–1922) i Felicji Kossowskiej. Rzeźby: gotyckie: gotyckie nieznanych autorów (XV–pocz.
XVI w.), Moderna (XV/XVI w.), Walerego Billi (Wincentino) (ok. 1468–1546), szkoły padewskiej (II poł.
XV w.), Andrzeja Briosco (Il Riccio), szkoły niemieckiej (XVI w.), nieznanych artystów, Antoniego Canovy
(1757–1822), Bertolda Thorwaldsena (1770–1844), Aleksandra de Falgière`a (1831–1900), Konstantego
Laszczki (1865–19), Franciszka Kwileckiego, Władysława Marcinkowskiego (1858–19), Władysława Glinkiewicza, Jana Wysockiego, Wacława Szymanowskiego. Emaliowana tabliczka z krucyfiksem XII w. Książka
XVI w. Gobeliny brukselskie i angielskie XVI–XVII w., dywany modlitewne XVII–XVIII w., kilimy polskie
i kaukaskie XVIII w. Ornaty z XV–XVII w. Paramenty liturgiczne XII–XVIII w. Żydowskie naczynia rytualne z XVIII–XIX w. Puchary cechowe z XVII–XVIII w. Meble XVI–XIX w. Wyroby jubilerskie XVIII–pocz.
XIX w. Porcelana XIX–XX w.

425. Szkice numizmatyczno–historyczne z XI wieku, Poznań 1924 (Prace Komisji Historycznej
PTPN, t. 3, z. 2), ss. 257.
I. Pod znakiem handlu; II. Potęga kościoła; III. Obrządek słowiański; IV. Otto–Bezprym; V. Koronacja Bolesława Szczodrego; VI. Eberhard, biskup kruszwicki; VII. Palatyn Sieciech.
Rec.: Kotwicz W., „Rocznik Orjentalistyczny”, t. 3: 1925, s. 326–332; Jakimowicz R., „Przegląd Archeologiczny”, 1925–1926, s. 69–73.

426. Sztuka medaljerska w Polsce i jej rozkwit, „Sztuka i Artysta”, r. 1: 1924, nr 4–5 (IV–V),
s. 106–109, tabl. 1.
Głównie XX w.

427. Wystawa japońska w Muzeum Poznańskiem, „Tyg. Ilustr.”, 1924, nr 5 (2.II), s. 70–71.
(Wersja on–line: zob. poz. 418–421)
Sztuka chińska i japońska (malarstwo, grafika, rzemiosło artystyczne, broń, sztuka użytkowa, tkaniny i hafty)
— IX–XIX w.

428. [Podp. M.G.] Rewindykacja naszych zabytków, „Kur. Pozn.”, 1924, nr 130 (6.VI.), s. 6.
(Wersja on–line: zob. poz. 407)
Z Rosji na mocy Traktatu Ryskiego.

1925
429. Bolesław Chrobry współrządcą cesarstwa, „Zapiski Numizmatyczne”, t. 1: 1925, nr 1, s. 1–5.
1000–1002.
Polem.: Zakrzewski Z., W sprawie szkicu numizmatyczno–historycznego, „WNA”, 1925, nr 1–12, s. 63–69.

430. Henryk Mańkowski, „WNA”, 1924 [druk:] 1925, s. 2–5.
Por. poz. 435.

431. Henryk Mańkowski z Winnogóry. Wspomnienie pośmiertne, Kraków 1925 [Drukarnia Literacka], ss. 10, tabl. 1.
Por. poz. 434.
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432. Medale polskie. Z XXXIV tablicami, Warszawa 1925, Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”, ss. 230,
tabl. 34.
Cz. I: Uwagi ogólne o medalach (1. Istota medalu, 2. Rodzaje medalu, 3. Technika medali, 4. Zbiory i zbieracze). Cz. II: Pogląd historyczny na medale i medaljerstwo polskie (1. Epoka jagiellońska, 2. Medale z epoki
Wazów, 3. Czasy króla Michała i Jana III, 4. Czasy saskie, 5. Czasy Stanisława Augusta, 6. Medale z pierwszej
połowy XIX w., 7. Medale z drugiej połowy XIX w., 8. Medale XX w.). Cz. III: monogramy i sygnatury
na medalach polskich [spis].
Rec.: Konopka K., „Przegl. Powsz.”, r. 43: 1926, t. 169, s. 349–352.

433. Muzeum Wielkopolskie. Historja zbiorów, „Muz. Wielkopol. w Pozn.”, r. 1: za r. 1923 [druk:
1925], s. 5–26, tabl. 2.
(Wersja on–line: zob. poz. 407)
1888–1923. Załączniki: I. Umowa w sprawie założenia Muzeum Prowincjonalnego z 12 listopada 1898,
26 stycznia i 1 lutego 1899; II. Status Muzeum Prowincjonalnego w Poznaniu z dnia 15 marca 1899;
III. Umowa w sprawie galeryi obrazów im. A[tanazego] hr. Raczyńskiego [1903].

434. Pamiątki po Bolesławie Chrobrym, [w:] Bolesław Chrobry. Sokoli rok Chrobrowski, Warszawa 1925, s. 49–81.
Korony, sarkofagi, włócznia św. Maurycego, szczerbiec, Złota Brama w Kijowie, ruiny lednickie, znaleziska skarbów.

435. Studja nad gdańską sztuką medaljerską XVII w., „WNA”, 1924 [druk:] 1925, nr 1–12,
s. 23–64, tabl. 8 [i odb.].
Medale Filipa Kluewera, Samuela Ammona, Stanisława Bermana, Henryka Hemy, monogramisty IR, Sebastiana Dadlera, Jana Hoena st., Jana Hoena mł.
Rec.: Makowski B., „Zap. TNT”, t. 7: 1927, nr 7–8, s. 233–234.

436. Wystawa Jubileuszowa Jacka Malczewskiego: marzec–kwiecień 1925 r., „Kur. Pozn.”, r. 20,
nr 56, 8.III.1925, s. 12.
W Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu z okazji 70. roczny urodzin i 50 lat pracy twórczej malarza; także
krótki życiorys i charakterystyka jego twórczości.

437. Ze studjów nad Cranachem, „Muz. Wielkopol. w Pozn.”, r. 1: za 1923 [druk: 1925], s. 38–
42, tabl. 1.
(Wersja on–line: zob. poz. 407)
O portrecie księżniczki Sybilli z Cleve (1526).

438. Wstęp: Wystawa obrazów Jacka Malczewskiego, Poznań 1925.
439. Red.: „Muz. Wielkopol. w Pozn.”, r. 1: za 1923 [druk: 1925], ss. 88, tabl. 20.
(Wersja on–line: zob. poz. 407)

1926
444. Hipotezy o początkach państwa polskiego, „Przegl. Powsz.”, r. 43: 1926, t. 170, s. 125–128.
445. Język na monetach polskich, „Sl. Occid.”, t. 5: 1926, s. 100–111 [i odb.].
Łaciński, ruski, hebrajski, niemiecki, polski — X–XX w.

446. Mennica gnieźnieńska w czasach piastowskich, „ZN”, r. II: 1926, nr 1 (styczeń–marzec),
s. 1–8, tabl. 2 [i odb.].
Koniec X — pocz. XIV w.

447.–448. Niecodzienna wystawa, „Dziennik Pozn.”, r. 68, nr 275, 28.XI.1926, s. 12; nr 278,
2.XII.1926, s. 7.
(Wersja on–line: zob. poz. 407)
Wystawa książek rękopiśmiennych i drukowanych (śląskich i obcych) w Muzeum Starożytności Śląskich we
Wrocławiu — VII–XVI w.
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449–451. Prawo mennicze biskupów polskich w wiekach średnich, „Ateneum Kapłańskie”, r. 12:
1926, t. 17, z. 4, s. 364–374 (I), z. 5, s. 452–462 (II), t. 18, z. 1, s. 48–59 (III) [i odb.].
(Wersja on–line: zob. poz. 407)
X — pocz. XIV w.

452. Prawo mennicze biskupów poznańskich, „KMP”, 1926, nr 1, s. 1–6.
X — pocz. XIV w.

453–456. Przedsiębiorcy menniczni w Poznaniu, „KMP”, 1926, nr 9, s. 172–178, nr 10, s. 193–
196, nr 11, s. 232–237, nr 12, s. 255–258.
Teodor Busch., Walenty Jahns, Jan Brüssel — II poł. XVI–pocz. XVII w.

457. Przyczynki do dziejów bibljoteki Zygmunta Augusta, [w:] Congrés Intern. des Bibliotéques
á Prague 1926, t. 2, Praha 1928, s. 184–195.
458. Sarkofag grobowy Bolesława Chrobrego w katedrze poznańskiej, „Muz. Wielkopol. w Pozn.”,
r. 2: 1924 [druk: 1926], s. 83–97, tabl. 3.
XIII — XIX w.

459. Urlyk Hozjusz, ojciec kardynała, horodniczy wileński, „Przegl. Powsz.”, r. 43: 1926, t. 171,
s. 321–329.
II poł. XV w. — 1535.

460. Z życia artystycznego Poznania XVI wieku, „KMP”, 1926, s. 101–105.
O Rudolfie Lehmannie, złotniku i mincerzu.
Rec.: Bahrfeldt E., „Berl. Mzbl.”, 1927, s. 170.

461. Ze studjów nad numizmatyką litewską wieków średnich, „ZN”, r. II: 1926, nr 3–4 (lipiec–
grudzień), s. 58–64.
O trzech monetach litewskich znalezionych w skarbie z Drozdowa (Rosja) — przeł. XIV/XV w.

462. Przedm.: Truchim Stefan, Atlas do historji kultury i sztuki, Poznań 1926, s. IX–XV.
Krótki zarys kultury ogóloludzkiej od starożytności po XX w.
Por. poz. 565.

463. Red.: „Muz. Wielkopol. w Pozn.”, r. 2: 1924 [druk: 1926], ss. 147, tabl. 20.
1927
464. Djabeł wenecki: karta z dziejów rycerstwa wielkopolskiego, „Przegl. Hist.”, t. 26: 1927,
340–364.
Mikołaj z Chomiąży h. Nałęcz.
Rec.: Lattermann A., „Deutsch. Zeitschr.”, 1931, H. 23, s. 181–182.

465. Dzieje mennicy krakowskiej, Poznań 1927, Drukarnia Rolnicza Poradnika Gospodarczego,
ss. 127, tabl. 18.
I. Wiek X–XII; II. Wiek XIII [w tym czasy Wacławów czeskich]; III. Ostatni Piastowie [w tym czasy Ludwika
Węgierskiego i Jadwigi]; IV. Władysław Jagiełło; V. Czasy Jagiellońskie; VI. Zygmunt I Stary; VII. Czasy Zygmunta III; VIII. Jan Kazimierz; IX. Czasy Sobieskiego; X. Czasy Stanisława Augusta; XI. Ostatnie monety
krakowskie. Spis monet — do 1768 r.
Rec.: Nohejlova E., „Num. Čas. Českosl.”, 1928, s. 54–57; Grodecki R., „Rocz. Krak.”, 22: 1929, s. 161.

466. Maciej Schilling: pierwszy artysta medaljer polski z XVI w., „Zap. TNT”, t. 7: 1926 [druk:
1927], nr 4, s. 97–112, tabl. 8 [i odb.].
467. Mennica państwowa w Warszawie, „Kur. Pozn.”, r. 22:1927, nr 306 (9.VII, wyd. wiecz.), s. 18.
O sprawozdaniu z działalności tej instytucji za lata 1924–1926.
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468. Monety, pieczęcie, medale (tablice jednobarwne w tekście)[i podpisy do nich], [w:] Polska, jej
dzieje i kultura, t. 1: od czasów najdawniejszych do r. 1572, Warszawa [1927], s. 69–70,
77, 93, 121–122, 147–148, 153, 159–160, 165–166, 219–220, 247–248, 299–300, 303–
304, 317–318, 361–362.
Monety piastowskie z X–XIII w. (Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Adelajdy, Ottona Bezpryma, biskupów
poznańskich, Eberharda domniemanego biskupa kruszwickiego, arcybiskupów gnieźnieńskich, palatyna Sieciecha, Bolesława Śmiałego, Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego, Władysława Wygnańca, Bolesława Kędzierzawego, Mieszka Starego, Władysława Laskonogiego, Leszka Białego, Henryka Brodatego,
Kazimierza Sprawiedliwego, Odona Mieszkowica, Bolesława Wysokiego, Konrada Mazowieckiego, brakteaty
z napisem MONETA, z napisem MILOST, z herbami: Szeliga, Lichtarz, Lilia, Dąbrowa, Kościesza, Syrokomla, Ostoja, Ostoja odm., kujawskim i z krzyżem); pieczęcie książąt piastowskich (Rychezy, Mieszka
Starego, Świętopełka księcia gdańskiego, Henryka Brodatego, Konrada Mazowieckiego, Bolesława Konradowica, Władysława Odonica, Bolesława Wysokiego, Przemysła I, Przemysła księcia kujawskiego, Przemysła II); pieczęcie duchowieństwa polskiego z czasów piastowskich (klasztoru benedyktynów w Sieciechowie
XII w., Jana arcybiskupa gnieźnieńskiego, Guntera biskupa płockiego, Iwona Odrowąża biskupa krakowskiego, Henryka arcybiskupa gnieźnieńskiego, katedry krakowskiej z XIII w., Wisława biskupa krakowskiego,
klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem, Ottona opata jędrzejowskiego, Wincentego Kadłubka
biskupa krakowskiego, Pełki arcybiskupa gnieźnieńskiego, domniemanej katedry kruszwickiej, klasztoru benedyktynów w Tyńcu, Henryka z Wierzbna biskupa wrocławskiego); pieczęcie rycerstwa polskiego z czasów
piastowskich (Pakosława wojewody sandomierskiego, komesa Degno, Gniewomira ze Strzegomia, komesa
Bronisza, Włodzimierza wojewody krakowskiego, Warsza kasztelana sandomierskiego, Jakusza Wolskiego
sędziego krakowskiego, Piotra Bogumiłowica wojewody krakowskiego, Stefana z Wierzbna, Mikołaja wojewody krakowskiego, Wacława ze Swoszowic, Sasina wojewody krakowskiego, komesa Przybigniewa, Sambora
z Nądni, Dierżka podsędka sandomierskiego, Pawła ze Zdrochca, Jerzego Leliwity, Stefana Pękawki starosty
wielkopolskiego i kujawskiego, Bienia z Łososiny, Jana podsędka krakowskiego, Tomisława kasztelana gnieźnieńskiego, Tomisława z Mokrska kasztelana sądeckiego, Adama Piotrowicza z Kamienia, Mściwoja z Chorzelowa sędziego ziemskiego krakowskiego); pieczęcie książąt mazowieckich i kujawskich (Ziemowita księcia
mazowieckiego i wizneńskiego, Ziemowita księcia mazowieckiego i czerskiego, Kazimierza księcia kujawskiego, Trojdena księcia mazowieckiego, Ziemowita III księcia mazowieckiego i czerskiego, Wacława księcia mazowieckiego i płockiego, Przemysława księcia kujawskiego i bydgoskiego); dwustronne pieczęcie majestatowe
Przemysła II i Władysława Łokietka; pieczęcie piastów śląskich i kujawskich (Henryka I, Eufrozyny księżnej
oświęcimskiej, Eufrozyny księżnej kujawskiej, Władysława księcia oświęcimskiego, Leszka Ziemomysłowica
księcia kujawskiego, Jana księcia oświęcimskiego, Przemysła księcia kujawskiego); najdawniejsze pieczęcie
miast polskich (Krakowa, Poznania, Warszawy, Łęczycy, Sandomierza, Płocka, Tarnowa, Kazimierza, Nowego
Sącza, Myślenic); pieczęcie królewskie z XV i początku XVI w. (Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka, Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta, Aleksandra); monety Piastów i Jagiellonów XIV–pocz.
XVI w. (Henryka III księcia głogowskiego, Bolka księcia opolskiego, Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Ziemowita III księcia mazowieckiego, Władysława Opolczyka, Ludwika Węgierskiego, Jadwigi, Witolda, Romana księcia kijowskiego, Władysława Jagiełły, Ziemowita IV księcia mazowieckiego, Kazimierza
Jagiellończyka, Jana Olbrachta, Aleksandra); pieczęcie królewskie z XVI w. (Zygmunta Starego, Zygmunta
Augusta, Henryka Walezego); medale Jagiellonów z XVI w. (Władysława Jagiellończyka, Zygmunta Starego,
Zygmunta Augusta); medale polskie z XVI w. (Jana Dantyszka, Stanisława Hozjusza, Seweryna Bonera, Katarzyny Jagiellonki, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, Stanisława Ostroroga); monety Zygmunta Starego
i Zygmunta Augusta.

469. Pribislaw Fürst von Brandenburg, „Bulletin International de l’Akadémie Polonaise des
Sciences et de Lettres”. Classe de Philologie. Classe d’Histoire et de Philosophie, 1927,
nr 4–6, s. 71–72.
470. Problemy wawelskie, „Przegl. Powsz.”, r. 44: 1927, t. 173, s. 57–90.
Próba wyjaśnienia problematycznych kwestii biskupstwa słowiańskiego w Krakowie, rotundy św. Feliksa
i Adaukta, kaplicy św. Piotra i Pawła, katedry romańskiej, krypty św. Leonarda oraz cmentarza katedralnego.
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471.–473. Przedsiębiorcy menniczni w Poznaniu [c.d.], „KMP”, 1927, nr 1, s. 47–68; nr 2,
s. 190–201; nr 3, s. 283–296 [i odb.].
Teodor Busch, Walenty Jahns, Herman Rüdiger, Jan Brüssel, Andrzej Lauffert, Henryk Lauffert, Jan Dittmar,
Jan Thake, Engelbert Geelen, Ernest Knorr, Jan Kel, Jan Becker, Rudolf Lehman, Tomasz Schmidel, Henryk
Guttman, Andrzej Tymf, Tomasz Tymf, Mikołaj Gilli — koniec XVI–XVII w.

474. Przełom religijny w Rzymie czasie drugiej wojny punickiej (Prace Kom. Hist. PTPN, t. 4,
z. 4), ss. 84.
I. Stan przed wojną. II. Nabożeństwa w prowadzone w 218 r. III. Nabożeństwa z początku 217 r. IV. Dyktatura Q. Fabiusa Maxima. V. Po klęsce pod Kannami. VI. Triumf Apollina. VII. Wielka Matka Idajska.
VIII. Decemwirowie.

475–476. Starsze bazyliki romańskie w Polsce, „Przegl. Powsz.”, r. 44: 1927, t. 175, s. 136–169,
270–288, t. 176, s. 82–96.
Katedra krakowska, kościół św. Andrzeja w Krakowie, katedra gnieźnieńska, katedra (?) kruszwicka (św. Piotra), kościół św. Jana Ewangelisty w Mogilnie, kościół Św. Trójcy w Strzelnie, katedra poznańska, katedra
płocka, kościół NMP w Trzemesznie, kościół św. Wincentego we Wrocławiu, kościół NMP na Piasku we
Wrocławiu, kościół NMP w Lubiniu, kościół NMP w Czerwińsku, kolegiata w Tumie k. Łęczycy, katedra
św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, kolegiata w Kielcach, kolegiata w Sandomierzu, kolegiata św. Floriana
w Krakowie, kolegiata św. Marcina w Opatowie, kościół NMP w Inowrocławiu, kościół św. Wojciecha w Kościelcu k. Krakowa.

1928
477–478. Architektura i styl przedromański w Polsce, „Przegl. Powsz.”, r. 45: 1928, t. 179, s. 129–
152, t. 180, s. 285–312.
Rotunda NMP na Wawelu, kościół św. Michała Archanioła na Skałce, kościół NMP w Wiślicy, kościół NMP
w Gnieźnie, kościół na Ostrowie Lednickim, kościół św. Krzyża na Łysej Górze, rotunda św. Jana w Grzegorzewicach, rotunda św. Prokopa w Strzelnie, rotunda w Stronn k. Oleśnicy, kościół św. Michała Archanioła
we Wrocławiu.

479. Herb i pieczęcie [w:] Gdańsk. Praca zbiorowa, pod red. S. Kutrzeby, Lwów–Warszawa–Kraków 1927, s. 331–336.
XIII–XVIII w.

480. Jubileusz Oswalda Balcera, „Dziennik Poznański”, 27.V.1928, s. 14.
(Wersja on–line: zob. poz. 407)
Powinno być: Balzera; 70. rocznica urodzin.

481. Kafle średniowieczne w Muzeum Wielkopolskim, „Muz. Wielkopol. w Pozn.”, r. 3 [druk:
1928], s. 123–153, tabl. 15.
(wersja on–line: zob. poz. 406)
XIII–XV/XVI w.

482. Mennica państwowa w Warszawie, „ZN”, t. III: 1928 (styczeń–marzec), nr 1, s. 5–7.
Na podstawie sprawozdania z trzech pierwszych lat jej istnienia — 1924–1926.

483. Miejska moneta w Poznaniu, „Rocz. Muz. Wielkopolskiego”, r. 4: za r. 1928 [druk:] 1929,
s. 3–43, tabl. 6.
(wersja on–line: zob. poz. 407)
XIII–XVII w.
Rec.: Lattermann A., „Deutsch. Wiss. Zeitschr.”, 1931, H. 23, s. 180–181.

484. Monety i medale, [w:] Gdańsk. Praca zbiorowa, pod red. S. Kutrzeby, Lwów–Warszawa–
Kraków 1927, s. 426–452.
XIV–XX w.
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485. Początki monety w Rzymie w świetle najnowszych badań, „Kwartalnik Klasyczny”, 1928,
nr 2, s. 151–166.
(Wersja on–line: zob. poz. 407)
II poł. IV w. przed Chr.

486. Przedsiębiorcy menniczni w Poznaniu [c.d.], „KMP”, r. 6: 1928, s. 72–85 [i odb. cyklu].
(Wersja on–line: zob. poz. 407)
Rec.: Latterman A., „Dt. Wiss. Z. f. Polen”, 1928, nr 13, s. 165–166.

487. Zabytki mennicze książąt braniborskich z XII w., „Sl. Occid.”, t. 6: 1927 [druk: 1928],
s. 183–208, tabl. 1 [i odb.].
Przybysława z Braniboru, Albrechta Niedźwiedzia, Jaksy z Miechowa, Jaksy z Kopanicy.

488. Żnin w wiekach średnich, [w:] Historja powiatu żnińskiego, pod red. Stefana Truchima,
Poznań [1928], s. 7–122.
489. Rec.: Rühle S., Die historischen Medaillen der Stadt Danzig. Ein Beitrag zur Geschichte der
Danziger Medailienkunst und ihrer Künstler, „Zeitschrift Westpreussen Geschichte Vereins”, H. 68: 1928, s. 243–309, tabl. 10 — „Zap. TNT”, t. 7: 1928, nr 12, s. 347–349.
490. Red.: „Muz. Wielkopol. w Pozn.”, r. 3, ss. 194, skł. 1, tabl. 31.
491. Red.: „Muz. Wielkopol. w Pozn.”, r. 4: za rok 1928, ss. 176, skł. 1, tabl. 22.
1929
492. Architektura i styl przedromański w Polsce [dok.], „Przegl. Powsz.”, r. 46: 1929, t. 181,
s. 58–76.
Kościoły: św. Jerzego w Gnieźnie, św. Jana Ewangelisty w Mogilnie, NMP w Żarnowie.

493. Jan Dantyszek i jego medale, „Zap. TNT”, t. 8: 1929, nr 1, s. 3–19, tabl. 4 [i odb.].
Trzy medale wykonane przez niemieckiego rzeźbiarza i medaliera Krzysztofa Weiditza (dwa z 1529, trzeci
z 1531 r.) i jeden przez belgijskiego poetę i rzeźbiarza Jana Secundusa (1532).

494. Moneta w starożytności, „WNA”, t. 12: 1928–1929, s. 13–51.
I. Wstęp; II. Powstanie monety; III. Metrologia numizmatyczna; IV. Pierwsze monety; V. Kształt i metal;
VI. Prawo mennicze.

495. Monety, pieczęcie, medale XVII i XVIII wieku (tablice jednobarwne w tekście) [i podpisy
do nich], [w:] Polska, jej dzieje i kultura, t. 2: od roku 1572–1795, Warszawa [1929], s. 23–
24, 27–28, 37–38, 43–44, 59–60, 69–70, 75–76, 91–92, 103–104, 127–128, 135–136,
139–140, 175–176, 201–202, 207–208, 213–214, 283–284.
Pieczęcie i monety Stefana Batorego, medale, monety i pieczęcie Zygmunta III, pieczęcie i monety Władysława IV,
medale z czasów Władysława IV, monety z czasów Jana Kazimierza, pieczęcie i monety Michała Korybuta Wiśniowieckiego, pieczęcie i monety Jana III Sobieskiego oraz medale z jego czasów, pieczęcie Augusta II, Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III, monety z czasów Augusta II i Augusta III, medale Augusta II, Stanisława Leszczyńskiego,
Augusta III, monety z czasów Stanisława Augusta i porozbiorowe (dwuzłotówka z oblężenia Zamościa, dwuzłotówka Księstwa Warszawskiego, trojak z powstania listopadowego, trojak Wolnego Miasta Krakowa z 1835 r.).

496. Polskie Kalwarje, „Dziennik Pozn.”, r. 71, nr 76, 31.III.1929, s. 2–3.
(Wersja on–line: zob. poz. 407)
Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Pacławska, kalwaria w Pakości, Kalwaria k. Radzynia Chełmińskiego, kalwaria w Wejherowie, Góra Kalwaria, Kalwaria k. Werek, kalwaria w Kątach, Kalwaria zw. żydowską, Kalwaria
na Żmudzi — głównie z XVII w.

497. Rocznice muzealne, „Muz. Wielkopol. w Pozn.”, r. 5: 1929, s. 3–5.
(Wersja on–line: zob. poz. 407)
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35–lecie Muz. Wielkopolskiego, 25–lecie gmachu muzealnego i 10. rocznica wprowadzenia w nim polskiej
administracji.

498. Sztuka plastyczna na Powszechnej Wystawie Krajowej, „Przegl. Powsz.”, r. 46: 1929, t. 183,
s. 332–336.
499. Wileńska szkoła medaljerska w XVI i XVII w., z 10 tablicami, „At. Wil.”, r. 6: 1929, z. 1,
s. 72–87, tabl. 10 [i odb.].
500. Zygmunt Hendel [wspomnienie pośmiertne], „Dziennik Pozn.”, r. 71, nr 124, 1.VI.1929,
s. 9.
(Wersja on–line: zob. poz. 407)

501. Rec.: Rühle S., Die historischen Medaillen der Stadt Danzig. Ein Beitrag zur Geschichte der
Danziger Medailienkunst und ihrer Künstler, „Zeitschrift Westpreussen Geschichte Vereins”,
H. 68: 1928, s. 243–309, tabl. 10 — „Berl. Mzbl.”, 1929, s. 494–495.
Por. poz.

502. Rec.: Truchim S., Szkoły rydzyńskie Augusta Sułkowskiego, „Przegl. Powsz.”, r. 46: 1929,
t. 182, s. 122.
503. Red.: „Muz. Wielkopol. w Pozn.”, r. 5: 1929, ss. 134, skł. 1, tabl. 17.
1930
504. Dzieje Polskiego Czerwonego Krzyża w Wielkopolsce 1918–1928, Poznań 1930, PCK Okr.
Wielkopol., ss. 189, mapa 1.
505. Medale XIX wieku, [w:] Polska, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili
obecnej, t. 3: od r. 1796–1930, red. Stanisław Lam, Warszawa [1930], tabl. 14.
Medale na rozbiory Polski (Fryderyka II Wilhelma, Józefa II, Marii Teresy, Katarzyny II); z czasów napoleońskich i Księstwa Warszawskiego (gen. Buxhördena, Tadeusza Czackiego, Fryderyka Augusta, Boissiera,
Napoleona Bonapartego, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie dla ludzi zasłużonych z figurą siedzącej
Minerwy, Lenna Cesarskiego Gniewkowskiego); Królestwa Kongresowego (Onufrego Kopczyńskiego, Józefa
Poniatowskiego, Wincentego Korwin–Krasińskiego, Samuela Bogumiła Lindego, Stanisława Mokronowskiego, z wyobrażeniem warszawskiego pomnika Kopernika, Aleksandra I, Tadeusza Kościuszki, Uniwersytetu
wileńskiego na pamiątkę zasług Stefana Batorego i Aleksandra I, Mikołaja I); wielkopolskie z I poł. XIX w.
(dla ludzi pomagających w poszukiwaniach i publikacjach Edwardowi Raczyńskiemu, Luizy i Antoniego Radziwiłłów, Fryderyka Wilhelma, Zerboniemu di Sposetti, Edwarda Raczyńskiego); galicyjskie z I poł. XIX w.
(Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Franciszka I, Izydora Pietruskiego, nagroda z Wystawy Przyrodniczo–
Lekarskiej, na pamiątkę 300. rocznicy Unii Lubelskiej, Kazimierza Wielkiego z okazji 50–lecia Uniwersytetu
krakowskiego, dla ludzi zasłużonych typowanych przez Towarzystwo Gospodarskie); Wolnego Miasta Krakowa (Stanisława Wodzickiego, komisarzy Józefa Swerts–Sporka, Ignacego Miączyńskiego i Ernesta Wilhelma
von Reibnitz, satyryczny na ustąpienie prezesa Senatu Józefa Hallera, Floriana Straszewskiego, Wilhelma von
Ptlügl, Jana Schindlera, satyryczny wydany potajemnie z okazji chwilowej okupacji Wolnego Miasta Krakowa
przez wojska państw rozbiorowych 1836, na nagrody dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Senatu
nadawany w tamtejszych szkołach publicznych); z czasów Powstania Listopadowego i emigracji popowstaniowej (na pamiątkę poległych generałów Sowińskiego, Kickiego, Kamińskiego, Żymirskiego, Mycielskiego,
Skarszewskiego, na pamiątkę Powstania, Roberta Fergussona, Józefa Chłopickiego, Jerzego Waszyngtona,
Tadeusza Kościuszki, Gilberta Lafayette’a, wdzięczności wobec Francji za przyjęcie emigrantów polskich);
emigracji polskiej z poł. XIX w. (Dudleya Stuarta, Adama Mickiewicza, Juliusza Micheleta i Edgara Quineta,
Tadeusza Mostowskiego, Adama Czartoryskiego, Joachima Lelewela, Ludwika Kossutha, Józefa Bema, Ignacego Domeyki); Królestwa Kongresowego z poł. XIX w. (pamiątkowy z okazji otwarcia kolei warszawsko–
bydgoskiej, Gotfryda Maynerta, Towarzystwa Rolniczego dla zasłużonych, Salwiana Jakubowskiego, Jerzego
Samuela Bandtkiego, na pamiątkę utworzenia Głównej Probierni przy Mennicy Warszawskiej, Józefa Elsnera,
Warszawskiego towarzystwa Dobroczynności dla wybitnych dobrodziejów, Feliksa Łubieńskiego); z czasów
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Powstania Styczniowego (Jana Peykera, na pamiątkę krwawych demonstracji patriotycznych 1861, Powstania
Styczniowego, Matki Bożej Częstochowskiej, na pamiątkę uwłaszczenia włościan przez Rząd Narodowy, dla
rosyjskojęzycznych mieszkańców kresów wschodnich, odznaka za uczestnictwo w Powstaniu, rosyjski dla
„zasłużonych” w tłumieniu powstania); galicyjskie z II połowy XIX w. (Jana Matejki, Ignacego Łukasiewicza, Adama Mickiewicza, Józefa Majera, z okazji poświęcenia kamienia węgielnego pod gmach Akademii
Umiejętności w 1883, z widokiem Wawelu z okazji Wystawy Etnograficznej i Sztuki Polskiej w Krakowie
1887, Jana Długosza z okazji 400–lecia śmierci, Włodzimierza Dzieduszyckiego, Franciszka Smolki, Adama
Sapiehy); wielkopolskie z II poł. XIX w. (na pamiątkę otwarcia Instytutu Hydropatycznego w Dębnie 1845,
Seweryna Mielżyńskiego, z wyobrażeniem Tadeusza Rejtana dedykowany zasłużonym członkom Koła Polskiego na Sejmie Berlińskim, Mieczysława Ledóchowskiego, Mikołaja Kopernika na pamiątkę 400. rocznicy
jego urodzin, Karola Marcinkowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, arcybiskupa Floriana Stablewskiego); galicyjskie z końca XIX w. (dla zasłużonych wystawców Wystawy Rolniczej i Przemysłowej w Cieszynie
1893, jako nagroda dla wystawców Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie 1894, na pamiątkę otwarcia
Wystawy Przemysłu Budowlanego we Lwowie 1892, Franciszka Józefa I, jako nagroda dla wystawców Wystawy Przyrodniczo–Lekarskiej w Krakowie 1891, Tadeusza Kościuszki na pamiątkę 100–lecia Insurekcji
Kościuszkowskiej i zwycięstwa pod Racławicami, na pamiątkę 25. rocznicy powstania Towarzystwa Sokół we
Lwowie 1892, jako nagroda dla wystawców I Słowiańskiej Wystawy Kart Ilustrowanych w Krakowie 1899);
warszawskie z końca XIX w. (Bolesława Potockiego, Henryka Sienkiewicza, na pamiatkę Wystawy Higienicznej w Warszawie 1896 i zarazem jako nagroda dla wystawców, na pamiątkę 100–lecia Konstytucji 3–go Maja,
Włodzimierza Spasowicza, Cypriana Godebskiego, Emeryka Hutten–Czapskiego).

506–509. Pieczęcie i herby miast wielkopolskich, „Ruch Samorząd.”, r. 4: 1930, s. 10–16, 67–74,
128–137, 202–239.
Por. poz.

510. Red.: „Rocz. Muz. w Pozn.”, 1930
1931
511. Djabeł wenecki, „Przegl. Powsz..”, r. 48: 1931, t. 191, s. 69–78.
Por. poz.

512. Emil Bahrfeldt, „WNA”, t. 13: 1930 [druk:] 1931, s. 113.
513. Ferdynand Friedensburg, „WNA”, t. 13: 1930 [druk:] 1931, s. 111–113.
514. Herb i pieczęcie miasta Gostynia, „Kron. Gost.”, seria III, nr 4 (1.IX.1931), s. 75–78.
XVI–XX w.

515. Jaksa, ostatni książę braniborski, „Przegl. Powsz.”, r. 48: 1931, t. 190, s. 37–56.
Pocz. XII w.–1176.

516. Moje zbiory bibljoteczne, [w:] Na dziesięciolecie Bibljoteki Miejskiej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1931, s. 137–142.
517. Moneta w starożytności [c.d.], „WNA”, t. 13: 1930 [druk:] 1931, s. 1–43.
VII. Stempel monetarny; VIII. Moneta i sztuka; IX. Mennice; X. Epigrafika monetarna; XI. Liczby i daty;
XII. Nazwy monet.

518. Numizmatyka, sfragistyka, heraldyka, [w:] Wiedza o Polsce, t. 1A: historia polityczna Polski
od 1572 r., Warszawa, s. 705–718.
X–XX w.

519–530. Pieczęcie i herby miast wielkopolskich, „Ruch Samorząd.”, r. 5: 1931, nr 1–12.
531. Pieczęcie książąt litewskich, „At. Wil.”, t. 7, z. 3–4, s. 684–725, tabl. 9 [i odb.].
Pieczęcie Aleksandra Czetwertyńskiego, Aleksandra Iwanowicza, Aleksandra Jagiellończyka, Aleksandra Koriatowicza, Aleksandra Nosa, Aleksanra Sanguszkowica, Aleksandra Wigunta, Aleksandra Władymirowicza,
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Andruszki Fiedorowicza, Andrzeja Władymirowicza, Anny Januszowej, Anny Witoldowej, Eryka Świrskiego, Fedka Nieświeskiego, Fedora Danilowicza, Fedora Korybutowicza, Giedymina, Iwana Algimuntowicza,
Iwana Andrejewicza, Iwana Korybuowicza, Iwana Nieświeskiego, Iwana Putiaty, Iwana Semenowicza, Iwana Władymirowicza, Jagiełły, Jerzego Lingweniewicza, Jerzego Nowogródzkiego, Kazimierza Jagiellończyka,
Kiejstuta, Korybuta Olgierdowicza, Lwa Druckiego, Lingwena, Lubarta, Mendoga, Michała Zygmuntowicza, Michała Jewnutiewicza, Olgierda, Romana Fedorowicza, Romana Świrskiego, Sanguszki Fedorowicza,
Semena Iwanowicza, Semena Wasyliewicza, Skirgiełły, Sudemunta, Świdrygiełły, Wasyla Semenowicza, Wasyla wasylewicza, Witolda, Wlodzimierza Olgerdowicza, Zofii, Zygmunta.

532. Początki białego orła. Studjum heraldyczne, „Rocz. Hist.”, t. 7:1931, s. 1–30, tabl. 14 [i odb.].
XII–XIV w.

533. Skarb z Łekna, „WNA”, t. 13: 1930 [druk:] 1931, s. 96–98.
Monety polsko–litewskie (m.in. Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka, Kazimierza Jagiellończyka,
Jana Olbrachta, Aleksandra, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, Stefana Batorego), krzyżackie i pruskie
(Michała von Sternberg, Pawła von Russdorf, Henryka von Plauen, Henryka von Richtenberg, Marcina
von Truchsess, Jana von Tiefen, Albrechta Brandenburskiego, Albrechta Fryderyka Brandenburskiego), czeskie (Ludwika Jagiellończyka, Ferdynanda Austriackiego, Maksymiliana II, Rudolfa II), śląskie (Fryderyka II
Legnickiego, Jana von Cüstrin) i węgierskie (Macieja Korwina).

534–535. Sprawa braniborska w XII w., „Sl. Occid.”, t. 7: 1928, t. 8: 1929 [druk:] 1931, s. 91–
134, 160–221.
O Jaksie z Kopaniku.

536. Skarb z Kasperowiec, „WNA”, t. 13: 1930 [druk:] 1931, s. 118.
Monety rzymskie z II i III w. znalezione w Kasperowcach w pow. zaleszczyckim.

537. Zbiór M. Frankiewicza z Poznania, „WNA”, t. 13: 1930 [druk: 1931], s. 98–100.
O zbiorze numizmatycznym Mariana Frankiewicza, zlicytowanym w Berlinie 15.IX.1930 r.

538. [Polem].: Menadier J., Wallhausen, „Berl. Mzbl.”, 1929, nr 3–4 — Wallhausen?, „Berl.
Mzbl.”, 1931, s. 197–199. Repl.: Wallhausen!, „Berl. Mzbl.”, s. 209.
539. Rec.: Menadier J., Die Saalfelder Hochrandpfenige der Richeza v. Polen, „Berl. Münzblätt.”,
1931, nr 342–344 — Berl. Münzblätt.”, 1931.
540. [Podp.: M.G.] Rec.: Bahrfeldt M., Die Notmünzen der Provinzen Ost– und Westpreussen,
Halle — „WNA”, t. 13: 1930 [druk: 1931], s. 105.
541. [Podp.: M.G.] Rec.: Bolin S., Fynden av romerska mynt i det Fria Germaniem, Lund 1926
— „WNA”, 1930 [druk:] 1931, s. 105–108.
542. [Podp.: M.G.] Rec.: Eisemann E., Die Münze in Altpreussen, Halle 1930 — WNA”, t. 13:
1930 [druk:] 1931, s. 105.
543. [Podp.: M.G.] Rec.: Ernyei J., Medicina in nummis., Budapest 1929 — „WNA”, t. 13:
1930 [druk:] 1931, s. 105.
544. [Podp.: M. G.] Rec.: Mańkowski H., Fałszywe monety polskie, Poznań 1930 — „WNA”,
t. 13: 1930 [druk: 1931], s. 104–105.
545. [Nie podp.:] Galerja Raczyńskich w Poznaniu, „Muz. Wielkop. w Pozn.”, r. 6: 1931, ss. 213,
tabl. 161.
I. Obrazy szkoły włoskiej: Szkoła starosieneńska XIV w.; Lorenzo Monaco [1371–po 1422]; Sofonisba Anguisciola [1527–po 1623]; Giacomo i Francesco la Ponte, zw. Bassano [ok. 1510–1592, 1549–1592]; Ambrogio da Fossana, zw. Borgognone [ok. 1450–ok. 1525]; Sandro Botticelli [1444–1510]; Angelo di Cosimo di
Mariano, zw. Bronzino (1505–1572]; Bernardo Belotto, zw. Canaletto [1720–1780]; Luca Carlevaris [1665–
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1731]; Francesco Casanova [1727–1802]; Vincenzo Catena di Biagio [ok. 1470–1531]; Lodovico Cardi
da Cigoli [1559–1613]; Domenico Zampieri, zw. Domenichino [1581–1641]; Ciro Ferri [1634–1689];
Giacomo Francia [przed 1486–1557]; Innocenzo Francucci, zw. da Imola [ok. 1494–ok. 1550]; Benvenuto
Tisi da Garofalo [1481–1559]; Giovanni Francesco Barbieri, zw. Guercino [1590–1666]; Bernardino Luini
[ok. 1475–po 1530]; Lodovico Mazzolino [przed 1578–ok. 1528]; Filippo Mazuola [ok. 1460–1505]; Michelangelo Buonarotti [1475–1564]; Raphael Santi [1483–1520]; Guido Reni [1575–1642]; Salvator Rosa
[1615–1673]; Bartholomeo Scidone [ok. 1580–1616]; Girolamo Siciolante, zw. Sermoneta [I poł. XVI w.–
ok. 1580]; Bernardo Strozzi, zw. il Prete Genovese [1581–1644]; Tiziano Vecello [1477–1576]; Bonifazio di
Pitati, zw. Veneziano [1487–1553]; szkoła wenecka [poł. XVI w.]; Szkoła włoska [ok. 1600, artysta nieznany]. II. Malarstwo hiszpańskie i portugalskie: Szkoła kastylijska [mistrz nieznany, XV w.]; Szkoła porugalska
[mistrz nieznany, XVI w.]; Jose Antolinez [1639–1676]; Juan Carreno de Miranda [1614–1685]; Antonio
Thomas da Fonseca [I poł XIX w.]; Antonio Manuel da Fonseca [1796–1890]; Jan van Kessel [1654–1708];
Federigo de Madrazo [1815–1894]; Bartolome Esteban Murillo [1618–1682]; Ferdynand Sturm [XVI w.];
Diego Velazques de Silva [1599–1660]; Francisco de Zurbaran [1598–1662]. III. Malarstwo francuskie (Hippolyte Bellange [1800–1866]; Jacques Courtois, zw. le Bourguignon [1621–1675]; Nicolas Toussaint Charlet
[1792–1845]; Jules Coignet [1798–1860]; szkoła Davida [nieznany bliżej malarz, pocz. XIX w.]; Alexandre
Gabriel Decamps [1803–1860]; Paul Delaroche [1797–1856]; Louis Gallait [1812–1887]; Claude Gillot
[1673–1722]; François Marius Granet [1775–1849]; Leberthe [I poł. XIX w.]; Alexandre Leblanc [1793–
1866]; Auguste Mathieu [1810–1864]; Adolphe Midy [1792–1874]; Pierre Mignard [1612–1695]; Hippolyte Boug D`Orschwiller [1810–1868]; Eugene le Poittevin [1806–1870]; Hiacinthe Rigaud [1659–1743];
Leopold Robert [1894–1835]; Camille Roqueplan [1802–1855]; Ary Scheffer [1795–1858]; Jean Victor
Schnetz [1787–1870]; Charles Amadee Philippe van Loo [1719–1795]; Louis Etienne Watelet [1780–1866].
IV. Malarstwo belgijskie, holenderskie i angielskie: Szkoła holenderska [nieznany artysta, XVII w.]; Mistrz
półfigur kobiecych [anonimowy artysta flamandzki, I poł. XVI w.]; Joos van der Beke, zw. van Cleve [zm.
1540]; Nicolaes Berchem [1620–1683]; Richard Parkes Bonington [1801–1828]; Jan Cossiers [1600–1671];
Antoni van Dyck [1599–1641]; Herman Ten Kate [1822–1891]; Jan Bapt. Lodewijk Maes [1794–1856];
Quentin Massys [1466–1530]; Piotr Paweł Rubens [1577–1640]; Andrzej Schelfhout [1787–1870]; Maerten
Schouman [1770–1853]; Frans Snyders [1579–1657]; Dawid Teniers jun [1610–1690]; Eugen Joseph Verbroeckhoven [1798–1881]. V. Malarstwo niemieckie: Andreas Achenbach [1813–1910]; Wilhelm Amberg
[1822–1899]; Hans Baldung Grien [ok. 1480–1545]; Jakob Becker [1810–1872]; Karl Begas [1794–1854];
Edward Bendemann [1811–1889]; Karl Blechen [1798–1840]; Arnold Boecklin [1827–1901]; Hermann
Brasch [1861–]; Karl Brasch [1825–1886]; Franz Catel [1778–1856]; Peter von Cornelius [1783–1867]; Lukas Cranach sen. [1472–1553]; Constantin Cretius [1814–1901]; Edward Daege [1805–1883]; Ernst Deger
[1809–1885]; Joseph Fuehrich [1800–1876]; J. F. Edward Gaertner [1801–1877]; Paul Graeb [1842–1892];
Heirich Louis Theodor Gurlitt [1812–1897]; Adolf Henning [1809–1867]; Heinrich Hess [1798–1863];
Teodor Hildebrandt [1804–1874]; August Hopfgarten [1807–1896]; Juliusz Huebner [1806–1882]; Wilhelm V. Kaulbach [1805–1974]; Isidor Kleine [1810–1844]; Johann Christian Klengel [1751–1824]; August
von Kloeber [1793–1864]; Friedrich Theodor Kloss [1802–1876]; Christian Koehler [1809–1861]; Wilhelm
Krause [1803–1864]; Franz Krueger [1797–1857]; Anton Laupheimer [1846–1927]; Karl Friedrich Lessing
[1808–1880]; Emil Loewenthal [1834–1896]; Anna Lynker [1834–]; Eduard Magnus [1799–1872]; Hans
Makart [1840–1884]; Aloysius Menschel [1782–]; Adolf Menzel [1815–1905]; Eduard Meyerheim [1808–
1879]; Julius Muhr [1819–1865]; Ferdynand Olivier [1785–1841]; Friedrich Overbeck [1789–1869]; Carl
Gottfried Pfannschmidt [1819–1887]; Friedrich Preller [1804–1878]; Johann Wilhelm Preyer [1803–1889];
August Riedel [1799–1883]; Franz Johannes Riepenhausen [1786–1831]; Filip Piotr Roos [1651–1705];
Carl Rottmann [1798–1850]; Carl von Rumohr [1785–1843]; Gottfried Schadow [1764–1860]; Wilhelm
von Schadow [1789–1862]; Johann Caspar Scheuren [1810–1887]; Karl Fried. Schinkel [1781–1841]; Julius Schnorr von Carolsfeld [1794–1872]; Karl Schorn [1803–1850]; Moritz von Schwid [1804–1871];
Friedrich Simler [1801–1872]; Karl Sohn sen. [1805–1867]; Eduard Steinbrueck [1802–1882]; Eduard
Steinle [1810–1886]; Herman Stilke [1804–1860]; Gottfried Wilhelm Voelcker [1775–1849]; Karl Wilhelm
Wach [1787–1845]; Maks Joseph Wagenbauer [1774–1829]; szkoła niemiecka XVI w. [autor bliżej nieznany]. VI. Malarstwo polskie: szkoła krakowska [XV/XVI w.]; Edward Czerniaków [1816–1891]; Tadeusz
Górecki [1825–1868]; Piotr Michałowski [1801–1855]; Jean Pierre Norblin de La Gourdaine [1745–1830];
Aleksander Orłowski [1777–1834]; Atanazy hr. Raczyński [1788–1874]. VII. Rzeźby: szkoła hiszpańska
[XVII w.]; Johan Niklas Bystroem [1783–1848]; Teodor Benedykt Kitz [1829–1898]; Chrystian Daniel
Bauch [1777–1857]; Bertel Thorwaldsen [1770–1844].
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546. [Nie podp.:] Max Kirms, „WNA”, t. 13: 1930 [druk:] 1931, s. 110.
547. [Nie podp.:] Skarb w Zaszkowie [k. Lwowa], „WNA”, t. 13: 1930 [druk:] 1931, s. 118–119.
Skarb monet i biżuterii z XVI–XVII w.

548. [Nie podp.:] Skarb z Góry [k. Nowego Dworu Mazowieckiego], „WNA”, t. 13: 1930 [druk:]
1931, s. 118.
Monety rzymskie i bizuteria.

549. [Nie podp.:] Skarb z Makurycz [k. Bobrujska], „WNA”, t. 13: 1930 [druk:] 1931, s. 117.
Monety polskie z czasów Zygmunta Augusta.

550. [Nie podp.:] Skarb z Olenkowic, „WNA”, t. 13: 1930 [druk:] 1931, s. 118.
Monety z czasów Zygmunta III.

551. [Nie podp.:] Skarb z Oleska, „WNA”, t. 13: 1930 [druk:] 1931, s. 117.
Monety z czasów Władysława Jagiełły.

552. [Nie podp.:] Skarb w Trościańcu [k. Złoczowa], „WNA”, t. 13: 1930, [druk:] 1931, s. 119.
Monety polsko–litewskie (Zygmunta III, Jana Kazimierza), szwedzkie (Gustawa Adolfa), pruskie (Jerzego
Wilhelma), cesarskie (Macieja), brunszwickie (Krystyna) księcia Bergu i holenderskie.

553. [Nie podp.:] Rec.: Mańkowski H., Fałszywe monety polskie, Poznań 1930 — „WNA”,
t. 13:1930 [druk:] 1931, s. 104–105.
554. Red.: „Rocz. Muz. w Pozn.”, ss. 213, tabl. 161.
1932
555. Pieczęcie i herb miasta Krobi, Piasków i Ponieca, „Kron. Gost.”, seria IV, nr 7 (1.X.1932),
s. 108–112.
XVI–XX w.

556. Kłopoty bydgoskie pana podkomorzego, „Dziennik Bydgoski”, r. 25: 1932, nr 280 (4.XII.),
s. 31.
O podkomorzym krakowskim, a jednocześnie mincmistrzu bydgoskim Stanisławie Cikowskim (koniec
XVI w.).

557. Najnowsze odkrycia w Gnieźnie, „Przegl. Powsz.”, r. 49: 1932, t. 195, s. 151–162.
W katedrze, kościele św. Jana, nad jeziorem Jelonka oraz w innych częściach miasta.

558. O herbie miasta Włocławka, „Express Kujawski”, 334–335 (1–2 XII).
559. Pieczęcie i herby miast wielkopolskich, „Ruch Samorząd.”, r. 6: 1932, s. 12–58 [i nadb.
całości].
Andrzejów, Babimost, Baranów, Barcin, Blechowo, Bnin, Bocianowo, Bojanowo, Borek, Bralin, Brójce, Budzyń, Buk, Bydgoszcz, Chodzież, Chwaliszewo, Czarnków, Czempin, Czerniejewo, Dębica, Dobrzyca, Dolsk,
Dubin, Fordon, Gąsawa, Gębice, Gniewkowo, Gniezno, Gołańcz, Gostyń, Grabów, Grodzisk, Grzybowo,
Inowrocław, Janowiec, Jaraczew, Jarocin, Jutrosin, Kamionna, Kargowo, Kcynia, Kębłowo, Kępno, Kiszkowo,
Kłecko, Kobylin, Kopanica, Koronowo, Kostrzyn, Kościan, Koźmin, Kórnik, Krobia, Krotoszyn, Kruszwica,
Krzywiń, Książ, Kwieciszewo, Laskówka, Leszno, Lwówek, Łabiszyn, Łekno, Łobżenica, Łopienno, Margonin, Miasteczko, Międzychód, Międzyrzecz, Miejska Górka, Mielżyn, Mieszków, Mieścisko, Mikstat, Miłosław, Mogilno, Mosina, Mrocza, Murowana Goślina, Nacław, Nakło, Nowe Miasto, Nowy Mast, Nowy Tomyśl, Oborniki, Obrzycko, Odolanów, Olbrachcice, Opalenica, Osieczna, Ossowa Dolna, Ostroróg, Ostrów,
Ostrów Tumski, Ostrzeszów, Pakość, Piaski, Piła, Piotrowice, Pleszew, Pniewy, Pobiedziska, Pogorzela, Poniec,
Powidz, Poznań, Proszów, Przemęt, Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna, Pszczewo, Radolin, Rakoniewice,
Raszków, Rawicz, Rogowo, Rogoźno, Rogoźno Nowe, Rostarzewo, Rybin, Rychtal, Ryczywół, Rydzewo, Rynarzewo, Sarnowa, Sieraków, Skoki, Skoroszów, Skwierzyna, Solec, Stęszewo, Stogniewice, Strzelno, Sulmie-
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rzyce, Swarzędz, Szamocin, Szamotuły, Sztychlingowa, Szubin, Śmigiel, Śrem, Środa, Śródka, Święciechowa,
Św. Łazarz, Św. Marcin, Św. Roch, Św. Wojciech, Trzcianka, Trzciel, Trzemeszno, Ujście, Wągrowiec, Wieleń,
Wielichowo, Witkowo, Wolsztyn, Wójtostwo, Wronki, Września, Wschowa, Wylatowo, Wyrzysk, Wysoka (I)
[pow. wyrzyski], Wysoka (II) [wówczas w granicach Niemiec], Zaborowo, Zaniemyśl, Zbąszyn, Zduny, Zgorzelec, Zemsko, Żerków, Żerniki, Żnin, Żółwin, Żydowo — XIII–XX w. (według nadbitki).
Rec.: M.G., „Przegl. Powsz.”, r. 50: 1933, t. 197, s. 232–233.

560. Stan i potrzeby sfragistyki polskiej. Materjały przygotowane na zjazd historyków polskich,
„Przegl. Hist.”, t. 23: 1932, z. 2, s. 103–104.
1933
561. Herb i pieczęcie miasta Torunia, [w:] Dzieje Torunia. Praca zbiorowa z okazji 700–lecia
miasta, red. K. Tymieniecki, Toruń 1933, s. 545–566, tabl.1 [i odb.].
XIII–XX w.

562. Herbarz polski, dod. do kawy HAG, Warszawa 1933 [reprint z posł. W. Zawitkowskiej,
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, Przemyśl [2008], ss. 100].
Wydawnictwo kolekcjonerskie (barwne wyobrażenia herbów załączane w formie znaczków do opakowań
kawy HAG służyły do wklejania do wydrukowanego osobno zeszytu) z lat 1933–1934. Przedstawiono herby
Królestwa Polskiego z czasów Jana Olbrachta, dzielnic (Wielkopolski, Prus Królewskich, Kujaw, Śląska, Małopolski, Mazowsza, Litwy) i województw przedrozbiorowych (chełmińskiego, pomorskiego, gnieźnieńskiego, poznańskiego, kaliskiego, inowrocławskiego, brzesko–kujawskiego, sieradzkiego, łęczyckiego, rawskiego,
płockiego, mazowieckiego, krakowskiego, sandomierskiego, lubelskiego, ruskiego, bełskiego, podolskiego,
wołyńskiego, włodzimierskiego, poleskiego, podlaskiego, nowogródzkiego, trockiego, wileńskiego, połockiego), księstw (głogowskiego, raciborskiego, cieszyńskiego, bielskiego, oświęcimskiego, zatorskiego, siewierskiego, wieluńskiego, gniewkowskiego, czerskiego, pruskiego, trockiego), ziem (helskiej, chełmińskiej, dobrzyńskiej, wieluńskiej, spiskiej, sądeckiej, przemyskiej, sanockiej, halickiej, liwskiej, lubelskiej, chełmskiej)
i powiatów (puckiego, tczewskiego, gniewskiego, tucholskiego, grudziądzkiego, wąbrzeskiego, brodnickiego,
nieszawskiego, dobromilskiego, żydaczowskiego, prużańskiego, grodzieńskiego, wołkowyskiego, sokólskiego,
bielskiego, słonimskiego), porozbiorowych namiastek państwa polskiego (Księstwa Warszawskiego, Królestwa Kongresowego, Galicji, Autonomii Galicyjskiej, Rzeczypospolitej Krakowskiej), powstań narodowych
(galicyjskiego 1809, listopadowego, styczniowego), guberni (kaliskiej, kieleckiej, radomskiej, warszawskiej,
płockiej, łomżyńskiej, siedleckiej, lubelskiej I, lubelskiej II, suwalskiej, augustowskiej, kowieńskiej, litewskiej, wileńskiej, grodzieńskiej, mińskiej, wołyńskiej i obwodu białostockiego), biskupstw rzymskokatolickich
(archidiecezji: gnieźnieńskiej, krakowskiej, warszawskiej, lwowskiej, wileńskiej, oraz diecezji: poznańskiej,
chełmińskiej, kujawskiej [włocławskiej], łódzkiej, częstochowskiej, katowickiej, tarnowskiej, kieleckiej, sandomierskiej, płockiej, podlaskiej, siedleckiej, chełmskiej, przemyskiej, łuckiej, poleskiej) i greckokatolickich
(archidiecezji lwowskiej i diecezji chełmskiej), miast (z d. woj. warszawskiego: Warszawy, Pragi, Płocka, Mławy, Ciechanowa, Pułtuska, Płońska, Włocławka, Kutna, Łowicza, Skierniewic, Chorzeli, Grodziska, Różana,
Mińska Mazowieckiego, Rypina, Przasnysza, Wyszkowa, Sierpca, Zakroczymia, Gostynina, Żychlina, Sochaczewa, Rawy Mazowieckiej, Grójca, Radzymina, Raciąża, Żuromina; z d. woj. krakowskiego: Krakowa,
Białej, Bochni, Chrzanowa, Jasła, Jaworzna, Nowego Sącza, Oświęcimia, Tarnowa, Dąbrowy, Gorlic, Kęt,
Mielca, Myślenic, Nowego Targu, Trzebini, Dębicy, Andrychowa; z d. woj. poznańskiego: Poznania, Bydgoszczy, Gniezna, Inowrocławia, Krotoszyna, Ostrowa, Leszna, Wrześni, Pleszewa, Rawicza, Szamotuł, Rogoźna, Mogilna, Wągrowca, Jarocina, Kępna, Chodzieży; z d. woj. lwowskiego: Lwowa, Drohobycza, Jarosławia, Przemyśla, Rzeszowa, Sambora, Borysławia, Sokala, Sanoka, Krosna, Jaworowa, Rawy Ruskiej, Żółkwi,
Łańcuta, Dobromila, Komarna, Leżajska, Brzozowa, Bełza; z d. woj. śląskiego: Katowic, Królewskiej Huty,
Siemianowic, Mysłowic, Świętochłowic, Hajduk Wielkich, Chorzowa, Łagiewnik, Łagiewnik Wielkich, Łagiewnik Średnich, Łagiewnik Małych, Bielszowic, Rybnika, Bielska, Czechowic, Szopienic, Rozdzienia, Wielkich Piekar, Cieszyna; z d. woj. białostockiego: Białegostoku, Grodna, Łomży, Suwałk, Broku, Wołkowyska,
Augustowa, Ostrołęki, Zambrowa, Krynek, Wysokiego Mazowieckiego, Sokółki, Brańska, Ciechanowca, Dąbrowy, Grajewa, Kolna, Knyszyna, Tykocina; z d. woj. łódzkiego: Łodzi, Piotrkowa, Tomaszowa Rawskiego,
Pabianic, Zduńskiej Woli, Zgierza, Radomska, Brzezin, Koła, Konina, Łęczycy, Ozorkowa, Wielunia, Aleksandrowa, Sieradza, Turku, Bełchatowa, Konstantynowa), a także orły polskie (od końca XIII w. do 1927r.).
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563. Mennica toruńska, [w:] Dzieje Torunia. Praca zbiorowa z okazji 700–lecia miasta, red.
K. Tymieniecki, Toruń 1933, s. 567–584 [i odb.].
XIII–XX w.

564. Zaczęło się od grosza, Lwów 1933, Państw. Wyd. Książek Szkolnych (Bibljoteka Szkoły Powszechnej. Z cyklu: Przedmioty mówią, nr 49), ss. 42.
Opowieść z fabułą dla dzieci i młodzieży. I. Wykopaliska i skarby, II. Zbiory, III. Metale, IV. Herby i napisy,
V. Nazwy monet, VI. Mennica.

565. [Przedm.]: Historia kultury i sztuki w obrazach, opr. S. Truchim, Poznań 1933, s. IX–XV.
Powiększone wydanie poz. 462.

566. Rec.: Makowski B., Sztuka na Pomorzu, jej dzieje i zabytki, Toruń 1932 — „Przegl. Powsz.”,
r. 50: 1933, t. 197, s. 231–232.
1934
567. Bolesław Chrobry w Czechach. Szkic numizmatyczny, „Rocz. Hist.”, r. 10: 1934, s. 165–201;
toż: „WNA”, t. 16:1934 [druk: 1935], s. 1–28 [i nadb.].
1003–1004.
Rec.: Skalský G., „Český Časop. Hist.”, 45: 1939, s. 370–371.

568.–569. Herb i pieczęcie miasta Bielska, „Zjednoczenie Śląskie”, cz. I: 8.IV.1934, cz. II:
24.IV.1934.
570. Mennica toruńska, Toruń 1934, nakł. Zarz. Miejskiego, ss. 18.
XIII–XX w.

571. Przyczynki do historji menniczej Księstwa Cieszyńskiego, „WNA”, t. 15: 1933 [druk: 1934],
s. 32–46 [i odb.].
Upomnienie księcia cieszyńskiego Wacława III przez cesarza Ferdynanda I wzywające go do zaprzestania bicia
własnej monety, mincerz Walenty Jahns (pocz. XVII w.), mincerz Michał Hake (j. w.), fałszowanie monety
(j.w.), okres inflacji (pocz. wojny 30–letniej), mincerz Dietrich Rundt (1611–1647), inkwizycja mennicza
1649 r., mincerz Gabriel Gerloff (1649–1655), medale bite w Cieszynie (XVIII w.).

572–573. Wappen und Siegel der Stadt Bielitz, „Schlesische Zeitung”, Jg. 12: 1934, nr 77 (20 III.),
s. 5; nr 78 (21.III.), s. 5.
XIV–XX w.

1935
574. Aleksandrowicz (Alexandrowicz) Konstanty, malarz–portrecista z II połowy XVIII wieku, PSB,
t. I/1, Kraków 1935, s. 70.
575. Angelis Mikołaj, de (†1828), malarz włoski, PSB, t. I/2, Kraków 1935, s. 112.
576. Anvigny Karol, de, malarz i minjaturzysta, PSB, t. I/2, Kraków 1935, s. 188.
1740–1830

577. Baerend (także Baerendts, Baerents, Berendt) Karol (1770–1825), rzeźbiarz i medaljer, PSB,
t. I/3, Kraków 1935, s. 214.
578. Barański Wiktor (1833–1875), malarz, PSB, t. I/4, Kraków 1935, s. 290.
579. Bartoli Leonard, mincerz krakowski w pocz. XV wieku, PSB, t. I/4, Kraków 1935, s. 321.
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580. Bartynowski Franciszek (1831–1904), archeolog i filantrop, PSB, t. I/4, Kraków 1935,
s. 334.
581. Bartynowski Maksymilian (1800–1839), sędzia i numizmatyk, PSB, t. I/4, Kraków 1935,
s. 334.
582. Bartynowski Wacław (1869–1923), sędzia i numizmatyk, PSB, t. I/4, Kraków 1935, s. 335.
583. Bartynowski Władysław (1832–1918), numizmatyk i archeolog krakowski, PSB, t. I/4, Kraków 1935, s. 335–336.
584. Becker Jan, mincerz poznański w początkach XVII w., PSB, t. I/5, Kraków 1935, s. 391.
585. Benik Jakub, mincerz warszawski w pierwszej połowie XIX wieku, PSB, t. I/5, Kraków 1935,
s. 428–429.
586. Bett Ignacy (1877–1919), historyk sztuki, PSB, t. I/5, Kraków 1935, s. 478.
587. Denary św. Wojciecha, „WNA”, t. 16:1934 [druk: 1935], s. 29–34.
Jako biskupa praskiego — lata 90. X w.

588–589. Grobowiec Henryka IV w Wrocławiu, „Zaranie Śląskie”, r. 11: 1935, nr 3, s. 148–159,
nr 4, s. 229–238, tabl. 5.
(Wersja on–line dostępna na stronie: www.digitalsilesia.pl — 29.11.11.)

590–591. Herby i pieczęcie warszawskie, „Mies. Herald.”, r. 14, 1935, nr 4, s. 49–53, nr 5,
s. 66–71.
(Wersja on–line: zob. poz. 407)
Opis i rysunki herbów i pieczęci Starej i Nowej Warszawy oraz dawnych miasteczek i jurydyk podwarszawskich: Aleksandrii, Bielin, Bożydaru, Dziekanii, Grzybowa, Kapitulnego, Leszna, Mariensztatu, Ordynackiego, Pragi Biskupiej, Pragi Świeckiej, Skaryszewa, Solca i Stanisławowa — XIII(?)–XX w.

592. Herby miast litewskich, „At. Wil.”, t. 10: 1935, s. 256–294, tabl. 12 [i odb.].
Tylko miasta znajdujące się wówczas w granicach państwa litewskiego: Balniki (Balninkai), Balwierzyszki
(Balberiskis), Bejsagoła (Bejsogala), Birże (Birziai), Bopty (Baplai), Chwejdany (Kwedarna), Daugi (Daugiai), Degucie, Dorsuniszki (Darsuniskes), Ejragoła (Airrogala), Gorżdy (Gargzdai), Jeziorosy (Zarusai), Jurbork (Jurbarkas), Kalwaria (Kalvarija), Kiejdany (Kedainiai), Kiejdany Nowe, Kiernów, Kłajpeda (Klaipeda–Memel), Kormiałów (Kurmelava), Kowno (Kaunas), Kretynga (Kartena), Lubowo (Liubava), Ludwinów
(Ludvinavas), Łozdzieje, Mariampol (Marijampilis), Merecz (Merkine), Nimonojcie (Nemunaitis), Nowe
Miasto (Naumiestis), Ormiana (Akmene), Olita (Alytus), Onikszty (Anikstiai), Pilwiszki (Pilviskiai), Płotele
(Plateliai), Płungiany (Plunge), Poniemuń (Panemune), Poniewież (Panevezis), Preny (Prenai), Punie, Retów (Rietavas), Rosienie (Rasciniai), Rumszyszki (Rumsiskes), Sapieżyszki (Zapiskis), Sereje (Seirijai), Simno
(Simnas), Skirstymoń (Skirsnemune), Skotliszki (Stakliskes), Sudargi (Sudargas), Szadów (Seduva), Szaki
(Sakiai), Szakinów (Sakinava), Szawle (Siauliai), Szkudy (Skuodas), Telsze (Telsiai), Tryszki (Triskiai), Uszpol
(Uzpaliai), Wewirżany (Vevirzenai), Wieksznie (Vieksniai), Wielona (Veliona), Wiklija (Viklija), Wierzbołowo (Virbalis), Wiłkomierz (Ukmerge), Wiłkowyszki (Vilkaviscas), Wisztyniec (Vistytis), Władysławów (Naumiestis), Wobolniki (Vainutas), Wojnuta (Vainulas), Wornie (Varniai), Zosle (Zasliai), Zwingie (Zvingiai),
Zyzmory (Zizmariai) — XIII(?)–XX w.

593. Szlak bursztynowy, „Przegl. Powsz.”, r. 52: 1935, t. 207, s. 76–93.
594. Sztuka medalierska w Polsce, „Przegl. Powsz.”, r. 52: 1935, t. 205, s. 203–222.
XVI–XX w.

595. [współaut. Zygmunt Mann], Bajer (recte: Beyer) Karol Adolf, PSB, t. I/3, Kraków 1935,
s. 220.
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596. Rec.: Grodecki R., O tzw. grzywnie kujawsko–mazowieckiej, „WNA”, 1934, s. 54–70;
„Zap. TNT”, t. 10: 1935, nr 1–2, s. 27–29.
(Wersja on–line dostępna na stronie: http://kpbc.umk.pl — 29.11.11)

597. Rec.: Waschinski E., Brakteaten und Denare des Deutschen Ordens, Frankfurt a/M. 1934 —
„Zap. TNT”, t. 10: 1935, nr 1–2, s. 33–35.
(Wersja on–line: zob. poz. 596)

1936
598. Boettcher Daniel, mincerz toruński z czasów Augusta III i Stan. Augusta, PSB, t. II/1, Kraków
1936, s. 186.
599. Boller Ludwik (1862–1896), malarz niemiecki, PSB, t. II/3, Kraków 1936, s. 287.
600. Boner Fryderyk, mincerz głogowski, PSB, t. II/4, Kraków 1936, s. 296.
601. Borek Piotr, mincerz krakowski przy końcu XIV w., PSB, t. II/4, Kraków 1936, s. 320.
602–604. Herby miast województwa warszawskiego, „Mies. Herald.”, r. 15: 1936, nr 9, s. 133–
137, nr 10, s. 153–155, nr 11, s. 165–170.
(Wersja on–line: zob. poz. 407)
Miasta ówczesne, jak i dawne: Biała Rawska, Bielawy, Bielsk, Bieżuń, Błonie, Bobrowniki, Bodzanów, Bolimów, Brześć Kujawski, Cegłów, Chodecz, Chorzele — XIII–XX w.

605. Księżniczka polska opatką niemiecką XII w., „WNA”, t. 17: 1935 [druk: 1936], s. 27–44.
Agnieszka, córka Władysława Hermana i jej monety.
Rec.: Mikucki S. [Podp. S.M.], „WNA”, 1935, s. 120–122; Krupicka H., „Zeitschrift des Vereins für die
Geschichte und Altertumskunde Schlesiens”, 71: 1937, s. 504–506.

606. Moneta na Śląsku do końca XIV wieku, [w:] Historia Śląska od najdawniejszych czasów do r.
1400, red. S. Kutrzeba, T. Silnicki, W. Semkowicz, t. 3, [Kraków 1936], s. 553–717, tabl.
19 [i odb.].
Okresy: denarów rzymskich, dirhemów arabskich, denarowy, brakteatów cienkich, brakteatów dużych,
kwartników, halerzy.
Rec.: Mikucki S. [Podp.: S.M.], „WNA”, t. 17: 1935 [druk: 1936], s. 119–122; Krupicka H., „Zeitschrift
des Vereins für Geschichte (und Altertümer) Schlesiens”, 71: 1937, s. 504–506.

607. Pieczęcie śląskie do końca XIV w.,[w:] Historia Śląska od najdawniejszych czasów do r. 1400,
red. S. Kutrzeba, T. Silnicki, W. Semkowicz, t. 3, [Kraków 1936], s. 247–440, tabl. 12.
Pieczęcie książąt śląskich (Bolesława I Wysokiego, Alberta, Henryka I Brodatego), wrocławskich (Henryka II Pobożnego, Henryka III, Henryka IV, Henryka VI), opolskich (Władysława I, Bolesława I, Bolesława II, Bolka III), legnickich (Bolesława II Łysego, Henryka V, Wacława I, Ruprechta, Wacława, Bolesława
i Henryka), ścinawskich (Przemka, Jana), świdnicko–fürstenberskich (Bolka I, Bernarda, Bolka II), opolsko–raciborskich (Mieszka I), głogowskich (Henryka III), legnicko–brzeskich (Bolesława III), raciborskich
(Leszka, Przemka), oleśnicko–namysłowskich (Konrada I), żagańskich (Konrada II), fürsternbursko–jaworskich (Henryka I), kozielsko–bytomskich (Władysława), fürstenbursko–ziembickich (Bolka II, Bolka III),
niemodlińskich (Bolesława I), głogowsko–żagańskich (Henryka II, Henryka V), ziembickich (Mikołaja, Bolka III), brzesko–lubińskich (Ludwika I), opawsko–raciborskich (Jana), żagańsko–krośnieńskich (Henryka
VI), głogowsko–ścinawskich (Henryka VII), opolsko–wieluńskich (Władysława Opolczyka), oleśnicko–kozielskich (Konrada II), brzeskich (Henryka VIII), oświęcimskich (Władysława II, Jana I); księżnych śląskich
(Jadwigi), opolskich (Wioli), oświęcimskich (Eufrozyny), głogowskich (Mechtyldy), świdnickich (Agnieszki);
duchowieństwa i instytucji kościelnych (Konrada elekta passawskiego, Kryzana kantora wrocławskiego, kapituły wrocławskiej, Mileja kanonika wrocławskiego, Jakuba oficjała wrocławskiego, Baldwina notariusza
Henryka VI, Jakuba scholastyka wrocławskiego, Władysława, klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu, szpitala św. Elżbiety we Wrocławiu, Reinbolda opata cystersów w Kamieńcu, klasztoru cysterskiego w Lubiążu,
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Henryka z Wierzbna biskupa wrocławskiego, opata klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu, klasztoru klarysek w Głogowie), rycerstwa (Gniewomira ze Strzegomia, komesa Imbrama Gniewomirowica, Włodzimierza
wnuka Piotra Włostowica, Zbrosława kasztelana opolskiego, Stefana z Wierzbna kasztelana niemczańskiego,
Wita z Griphenstein, Stefana z Michałowa, Zbrosława kasztelana opolskiego, komesa Jana z Wierzbna, Adama z Nieboszyc, Imbrama z Hirsznowic, Szymona z Wilkowa, Konrada wójta dziedzicznego Rychbachu,
Ekryka z Fullsteinu, Mojka z Bycenia, Jadźka z Schnellenwaldu, Raszka wójta strzelińskiego, Riperta Unvogela sędziego świdnickiego, Fryczka z Kurzowa sędziego wrocławskiego, Bogusza z Pogorzeli, Henryka Spigla de
Pezowe, Dzierzka z Bycenia, Hermana de Barboye starostę śląskiego, Michała z Sośnicy kasztelana wrocławskiego, Jeska Mąsina z Czesławic, Andrzeja z Wierzbna marszałka dworu księcia wrocławskiego Henryka IV),
miast (Raciborza, Złotoryi, Jawora, Strzelina, Leśnicy, Ścinawy, Wrocławia, Ziembic, Środy, Nysy, Bolkowic,
Trzebnicy, Opola, Legnicy, Świdnicy).

608. Rocznica J. Lelewela, „WNA”, t. 17: 1935 [druk: 1936], s. 3–7.
150. rocznica urodzin, 100. rocznica wydania jego dzieła „Numismatique de moyen âge” i 75. rocznica
śmierci.

609. Swatawa, królowa Czeska, „WNA”, t. 17: 1935 [druk: 1936], s. 44–50.
O jej monetach z XII w.
Rec.: Skalský G., „Český Časop. Hist.”, t. 45: 1939, s. 373.

610. Uzbrojenie i ubiór rycerski w czasach piastowskich, „Broń i Barwa”, r. 3: 1936, nr 3, s. 51–71.
611. Rec.: Katz V., O chronologii denáru Boleslava I. a Boleslava II., Praha 1935 — „WNA”,
t. 17: 1935 [druk: 1936], s. 122–125.
612–613. Rec.: Waschinski E., Nachträge und Besichtigung zu Brakteaten und Denaren des Deutschen Ordens, Berlin 1936 — „Zap. TNT”, t. 10: 1936, (nr 7), s. 33–35, 267–268.
(wersja on–line: zob. poz. 596)

1937
614. Krzyżackie brakteaty, „Zap. TNT”, t. 10: 1937, nr 11–12, s. 373–410, tabl. 5 [i odb.].
(Wersja on–line: zob. poz. 596)
Rec.: Doliński J., „WNA”, t. 20: 1938–1939 [druk: 1939], s. 321–322; Waschinski E., „Berl. Mzbl.”, 1938,
s. 145.

615. Brakteaty z Anusina, „WNA”, t. 18:1936 [druk: 1937], s. 32–49.
A. Brakteaty polskie (Mieszka III Starego, Kazimierza Sprawiedliwego, Odona księcia wielkopolskiego, Leszka
księcia mazowieckiego, Bolesława księcia kujawskiego, Henryka I księcia śląskiego, Władysława Laskonogiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego [prawdopodobnie Piotra II]; B. Brakteaty niemieckie (Fryderyka Barbarossy
z Goslaru, Konrada margrabiego miśnieńskiego, Ulryka biskupa halberstackiego, Beatrycze opatki kwedlinburskiej, Albrechta Niedźwiedzia margrabiego brandenburskiego, Ottona I margrabiego brandenburskiego,
Dietricha margrabiego wschodniego i Wichmana arcybiskupa magdeburskiego).

616. Brueckmann Szymon Fryderyk, mincerz toruński w połowie XVIII wieku, PSB, t. III/1, Kraków 1937, s. 12.
617. Bruessel Jan, mincerz poznański i wschowski za czasów Zygmunta III, PSB, t. III/1, Kraków
1937, s. 12–13.
618. Bryniarski Stanisław (1829–1914), malarz krakowski, PSB, t. III/1, Kraków 1937, s. 31.
619. Chełmiński Antoni Zygmunt (1863–1905), numizmatyk, PSB, t. III/3, Kraków 1937, s. 278.
620. Czy wsie mogą mieć herby?, „IKC”, r. XXVIII, nr 326 (25.XI.1937), s. 2–3.
XIV–XVIII w. — nawiązanie do odmowy władz państwowych kilku gminom wiejskim prawa do używania
własnych herbów.

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

52

Krzysztof Optołowicz

621. Gdy Berlin był słowiański, „IKC”, r. XXVIII, nr 244 (4.IX.1937), s. 2–3.
XII w. — nawiązanie do urządzonych przez Niemców obchodów 700–lecia Berlina.

622. Herby i pieczęcie wsi wielkopolskich, „Rocz. Hist.”, r. 13: 1937, s. 61–80.
Bieganin, Biskupice, Bralin, Chobienice, Darnowiec, Dobrzec, Dryżyna, Dzięczyna, Glinno, Gola, Gorzyca
Wielka, Grodzisko, Janiszewo, Janisławice, Jaromierz, Jędrzejewo, Kąkolewo [I] (pow. nowotomyski), Kąkolewo [II] (pow. grodziski), Kąkolewo [III] (pow. leszczyński), Kandlewo, Kęszyca, Klony, Kocina, Komorowice, Kotowskie, Krzyżowniki, Kursdorf, Ligota, Mariak, Nacław, Niwki Książęce, Nosale, Nowa Wieś Książęca, Olbrachcice, Ossowa Dolna, Paproć, Pawłów, Piotrowice, Proszów, Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna,
Puszczykowo, Rybin, Sątopy, Sękowo, Skoroszów, Stogniewice, Strzyżewice, Tylowice, Wilcza, Wygnańczyce,
Zakrzewice, Zemsko, Zgorzelec, Żółwin — XV–XIX w.
Rec.: Wdowiszewski Z., „Mies. Herald.”, r. 16: 1937, nr 7–8, s. 126.

623–631. Herby miast województwa warszawskiego [c.d.], „Mies. Herald.”, r. 16: 1937, nr 1,
s. 6–8, nr 3, s. 37–43, nr 4, s. 53–59, nr 6, s. 88–93, nr 7–8, s. 117–121, nr 9, s. 136–140,
nr 10, s. 151–155, nr 11, s. 161–166, nr 12, s. 181–187.
(wersja on–line: zob. poz. 407)
Ciechanów, Czersk, Czerwińsk, Dąbrowice, Dłutowo, Dobre, Dobrzyń, Dobrzyń n. Wisłą, Drobin, Gąbin,
Góra Kalwaria, Gostynin, Goszczyn, Grodzisk, Grójec, Iłów, Inowłódz, Jadów, Janowo, Kałuszyn, Karczew,
Kiernozia, Kikół, Kołbiel, Kowal, Krasnosielec, Krośniewice, Kuczbork, Kutno, Latowicz, Lipno, Maków,
Mińsk Mazowiecki, Mława, Mogilnica, Mszczonów, Nadarzyn, Nieszawa, Nowe Miasto, Nowy Dwór,
Okuniew, Orłów, Osięciny, Otwock, Piaseczno, Piotrków Kujawski, Płock, Płońsk, Poniatowo, Przasnysz,
Przedecz, Przybysze, Pułtusk, Raciąż, Raciążek, Radzanów, Radziejów, Radzymin, Rawa Mazowiecka, Różan,
Rypin, Serock, Siennica, Sierpc, Skępe, Skierniewice, Służewo, Sobota, Sochaczew, Sochocin, Stanisławów,
Szreńsk, Tarczyn, Warka — XIV–XX w.
Polem.: Budka W., W sprawie pieczęci miasta Lipna, „Mies. Herald.”, r. 16: 1937, nr 9, s. 142. Odp. M. Gumowskiego: W sprawie herbu miasta Lipna, „Mies. Herald.”, t. 16: 1937, nr 11, s. 174.

632. Herman Rüdiger naczelny mincerz bydgoski w końcu XVI wieku, „Przegląd Bydgoski”, r. 5:
1937, z. 2 (16), s. 3–20.
(Wersja on–line: zob. poz. 596)

633. Inflacja za Mieszka III, „WNA”, t. 18: 1936 [druk:] 1937, s. 1–31.
634. Kryzys walutowy w Poznaniu po śmierci Kazimierza Wielkiego, „KMP”, r. 15: 1937, nr 1,
s. 68–84.
(Wersja on–line: zob. poz. 407)

635. Polityka mennicza miast pruskich, „Zap. TNT”, t. 20, z. 1–4 (161–164), s. 257–294.
636. Rycerstwo śląskie w dobie piastowskiej, Katowice 1937, Sekcja Dydaktyczna Oddziału Śląskiego PTH, Śląska Biblioteka Historyczna dla Młodzieży, Wyd. Ogniska Metodycznego
w Katowicach, ss. 46 [2], tabl. 4, mapa 1.
637. Rec.: Katz V., Zur Frage der äletsten schlesischen Münze, „Deutsches Münzblätter”, 57: 1937,
s. 245–251, 273–276 — „WNA”, 1936 [druk:] 1937, s. 131–135.
1938
638–639. Herby miast województwa warszawskiego [dokończ.], „Mies. Herald.”, r. 17: 1938, nr 1,
s. 12–13, nr 2, s. 23–26.
(Wersja on–line: zob. poz. 417).
Wiskitki, Włocławek, Wyszków, Wyszogród, Zakroczym, Żuromin, Żychlin — XIII–XX w.

640. Medale hetmana Jana Zamoyskiego, „Teka Zam.”, r. 1(V): 1938, nr 2, s. 65–77 [i odb.].
15 medali z lat 1581, 1584, 1592, ok. 1600 oraz z XIX w.

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

Bibliografia publikacji Mariana Gumowskiego

53

641. Monety z oblężenia Zamościa 1813 r., „Teka Zam.”, r. 1(V): 1938, nr 1, s. 29–35 [i odb.].
642. O pamięć Stanisława Augusta. Ankieta „Wiadomości Literackich”, „Wiad. Liter.”, r. 15: 1938,
nr 34 (373) (14.VIII.), s. 1.
(Wersja on–line: zob. poz. 1)

643. Trzej Bolesławowie XII wieku. Szkic numizmatyczny, „Rocznik Przyjaciół Nauk na Śląsku”,
r. 6: 1938, s. 223–243, tabl. 3 [i odb.].
(Wersja on–line: zob. poz. 30)
Próba rozdzielenia monet Bolesławów: Kędzierzawego, Wysokiego i Mieszkowica.

644. Trzy serje portretów jagiellońskich, „WNA”, t. 19: 1937 [druk: 1938], s. 41–67, tabl. 12
[i odb.].
Portrety Zygmunta Starego, Bony Sforza, Zygmunta Augusta, Izabeli Jagiellonki, Katarzyny i Jana Zygmunta
Zapolyi na XVI–w. medalach autorstwa trzech artystów z różnych szkół: Jana Marii Padovana, Lucasa Cranacha i Stefana van Herwijcka.

645. Z rachunków podskarbiego litewskiego H. Wołłowicza, „At. Wil.”, 13: 1938, z. 1, s. 233–241
[i odb.].
Informacje dotyczące mennicy wileńskiej z lat 1609–1615.

1939
646. Corpus nummorum Poloniae, t. 1: monety X i XI w., Kraków 1939, nakł. PAU, ss. 233.
Mieszko I †992. Bolesława Chrobry 992–1025: A. Monety polskie Bolesława Chrobrego; B. Monety czeskie Bolesława Chrobrego; C. Namiestnicy Bolesława Chrobrego w Czechach: 1. Denary św. Wojciecha,
2. Denary Władywoja, 3. Denary Bolesława III z r. 1003, 4. Denary królowej Emmy, 5. Denary Ottona–Bezpryma, 6. Monety Sobiesława, 7. Denary wyszehradzkie. Denary biskupie: I. Denary biskupie ze świątynią;
II. Denary biskupie z kaplicą; III. Denary typów przejściowych; IV. Denary typu dewenterskiego; V. Denary
z krzyżem perełkowym; VI. Denary z krzyżem prostym; VII. Denary z pastorałem; VIII. Denary z ręką lub
głową. Bolesław II Śmiały 1058–1079. Władysław Herman 1079–1102. Palatyn Sieciech.
Rec.: Zakrzewski Z., „WNA”, t. 21: 1940–1948, s. 133–137

647. Gdańskie czułości, „Wiad. Liter.”, r. 16: 1939, nr 31–32 (651–652) (29–30.VII.), s. 18.
O medalach wybitych w Gdańsku na cześć królów polskich. M.in. wierność Gdańska wobec Zygmunta III
Wazy (1592), donatywa gdańska tegoż króla (1614), medal gdański na pokój (1635), medal gdański na zwycięstwo Władysława IV (1642), nierozerwalna łączność Polski z Gdańskiem (1646), miłość polsko–gdańska
(1653), 200–lecie przyłączenia Prus i Gdańska do Polski (1654), pokój w Oliwie (1660), śmierć Augusta II
(1733), 300. rocznica przyłączenia Prus i Gdańska do Polski (1754).

648. Herby i pieczęcie miejscowości wojew. śląskiego: z 438 rycinami, Wyd. Instytutu Śląskiego,
Katowice 1939 (Pamiętnik Instytutu Śląskiego, XII), ss. 343.
Opis herbów i pieczęci Adamowic, Aleksandrowic, Babienicy, Bąkowa, Bańgowa, Baranowic, Bażanowic,
Bełku, Bełsznicy, Białej, Bibieli, Bielowicka, Bielska, Bielszowic, Biertułtowów, Bierunia Nowego, Bierunia
Starego, Bijasowic, Bluszczowa, Bładnic Dolnych, Błędowa, Błędowic Dolnych, Bobrka, Bobrownik, Bogonowic, Bogucic, Bogumina, Bogunic, Boguszowic, Bojszowów, Bojszowów Nowych, Boronowa, Borowej
Wsi, Boruszowic, Boryni, Brennej, Bronowa, Bruśka, Brynicy, Brynowa, Brzezia n. Odrą, Brzezinki, Brzezin
Śląskich, Brzezówki, Brzeziec, Brzęczkowic, Brzozowic, Bujakowa, Bukowca, Bukowa, Bykowiny, Bystrzycy, Bytkowa, Bzi Dolnych, Bzi Górnych, Bzi Zameckich, Chełma, Chorzowa, Chropaczowa, Chudowa,
Chwałęcic, Chwałowic, Chwostka, Chybi, Cielmic, Cierlicka Górnego, Cieszowej, Cieszyna, Cisownicy,
Cisówki, Czarkowa, Czarnuchowic, Czechowic, Czernicy, Czerwionki, Czuchowa, Czyżowic, Ćwiklic, Darkowa, Datyni Dolnych, Dębu, Dąbrowy, Debieńska Starego, Dębieńska Wielkiego, Dębowej Góry, Dębowca, Dobracic, Dolnych Hajduków, Domasłowic Dolnych, Domasłowic Górnych, Dralina, Drogomyśla,
Droniowic, Droniowiczek, Dziećkowic, Dziećmorowic, Dziedzic, Dzięgielowa, Dzimierza, Erdmannswilde,
Folwarków, Frelichowa, Frydka, Frysztata, Gaci, Gardawic, Gaszowic, Gierałtowic, Gilowic, Glinicy, Gnojnika, Goczałkowic Górnych, Goczałkowic Zdroju, Godowa, Goduli, Godziszowa, Gogołowej, Golasowic,
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Golejowa, Goleszowa, Goławca, Gołkowic, Gorzyc, Gorzyczek, Gostynia, Gotartowic, Góry, Górek, Górek
Małych, Górnych Hajduków, Grodźca, Grodziszcza, Gródka, Grzawy, Grzebłowca, Gumnej, Gutów, Hadry,
Halemby, Harbułtowic, Harbutowic, Hażlacha, Herczawy, Hermanic, Hołdunowa, Huty Bismarcka, Huty
Laury, Iłownicy, Imielina, Iskrzyczyna, Istebnej, Jabłonkowa, Jankowic, Jankowic Rybnickich, Jaroszowic, Janowa, Jarząbkowic, Jasienicy, Jastrzębia Dolnego, Jastrzębia Górnego, Jastrzębia Zdroju, Jawornicy, Jaworza,
Jaworzynki, Jedliny, Jedłownika, Jejkowic, Jedryska, Kaczyc, Kalet, Kaliny, Kamienicy (I) [pow. lubliniecki],
Kamienicy (II) [pow. bielski], Kamienia, Kamienia n. Odrą, Kamienia p. Rzędówką, Kamionki, Karkoszek,
Karpentnej, Karwiny, Katowic, Kiczyc, Kisielowa, Kleszczowa, Kłodnicy, Kłokocina, Knurowa, Kobielic,
Kobiora, Kobylej, Kochanowic, Kochcic, Kochłowic, Kocobędza, Kojkowic, Kokoszyc, Kokotka, Kolonii
Golasowskiej, Kolonii Strzebińskiej, Kolonii Zameckiej, Kolonii Zebrzydowskiej, Komorowic, Koniakowa,
Kończyc, Kończyc Małych, Kończyc Wielkich, Końskiej, Kopciowic, Kopca, Kornowaca, Kośmider, Kostkowic, Koszarzysk, Koszęcina, Kosztowów, Kowali, Kozakowic Dolnych, Kozakowic Górnych, Kozłowej Góry,
Krasnej, Krasowów, Krostoszowic, Królewskiej Huty [Chorzowa], Królówki, Kryr, Krywałdu, Krzyżkowic,
Krzyżowic, Książenic, Kucharzówki, Kuczowa, Landka, Lasowic, Leszczyn, Lesznej Dolnej, Lesznej Górnej,
Lędzin, Ligoty, (I) [pow. bielski], Ligoty (II) [dzielnicy Katowic], Ligoty Rybnickiej, Ligoty Tworkowskiej,
Ligota Woźnickiej, Ligotki Kameralnej, Lipin Śląskich, Lipowca, Lisowic, Lisowskiej Kolonii, Lisowa, Lubiecka, Lublińca, Lublinieckiego Zamku, Lubomii, Lubszy, Luisenhofu, Lutyni Niemieckiej, Lutyni, Łagiewnik, Łagiewnik Wielkich, Łanów, Łańców, Łazisk, Łazisk Dolnych, Łaziska Górnych, Łazisk Średnich,
Łaz (I) [pow. bialski], Łaz (II) [pow. frysztacki], Łączki, Łąki, Łąk n. Olzą, Łomnej Dolnej, Łomnej Górnej,
Łukowa, Łysek, Łyżbic, Makoszowów, Małej Dąbrówki, Marklowic Dolnych (I) [pow. rybnicki], Marklowic
Dolnych (II) [pow. frysztacki], Marklowic Górnych (I) [pow. rybnicki], Marklowic Górnych (II) [pow. cieszyński], Maruszy, Mazańcowic, Miasteczka, Michałkowic, Miedźnej, Międzyrzecza, Miedzyrzecza Dolnego,
Międzyrzecza Górnego, Międzyświecia, Mikołesk, Mikołowa, Mikuszowic, Milikowa, Mistrzowic, Mizerowa,
Mnicha, Mnisztwa, Mokrego, Mostow Cieszyńskich, Mostów Jabłonkowskich, Moszczenicy, Mszany, Mszany Górnej, Muracków, Mysłowic, Nakła, Nawsi, Nieboczowów, Nieborów, Niedobczyc, Nierodzima, Niewiadomia, Niewiadomia Dolnego, Niewiadomia Górnego, Nowej Wsi (I) [pow. katowicki], Nowej Wsi (II)
[pow. rybnicki], Nowych Hajduków, Nowego Bogumina, Nowego Bytomia, Nydka, Obszarów, Ochabów,
Ochojca, Odry, Ogrodzonej, Olbrachcic, Oldrzychowic, Olszyny, Olzy, Opatowic, Orłowej, Orłowca, Ornontowic, Orzecha, Orzegowa, Orzepowic, Orzeszy, Osin, Osin Dolnych, Palowic, Panewnika, Paniowów,
Paniówek, Paprocan, Paruszowca, Pastwisk, Pawłowic, Pawłowa, Pawonkowa, Piasecznej, Piasku (I) [pow.
lubliniecki], Piasku (II) [pow. pszczyński], Piasku Miejskiego, Piecy, Piekar Rudnych, Pielgrzymowic, Pierśćca, Piersiny, Pietrzkowic, Pietwałdu, Piosku, Piotrowic (I) [pow. pszczyński], Piotrowic (II) [pow. frysztacki],
Pniaków, Pniówka, Pniowca, Podbucza, Podlesia, Pogórza, Pogrzebienia, Pogwizdowa, Połomi, Popielwa,
Poręby (I) [pow. pszczyński], Poręby (II) [pow. frysztacki], Pruchnej, Przegędzy, Przełajki, Przyszowic, Psar,
Pstrążnej, Pszczyny, Pszowa, Pszowskich Dołów, Pudłowa, Puńcowa, Pustej Kuźnickiej, Radlina, Radlina
Dolnego, Radlina Górnego, Radostowic, Radostowic Dolnych, Radostowic Górnych, Radoszowów Wielkich, Radzionkowa, Raju, Rakowca, Raszczyc, Reisnerhoefela, Reptów Nowych, Reptów Starych, Rogoźnej,
Rogowa, Ropicy, Roztropic, Roździenia, Roździenia–Szopienic, Roju, Rówienia, Rudy Śląskiej, Rudnika,
Rudoltowic, Rudzicy, Rudziczki, Ruptawy, Ruptawca, Rusinowic, Rybnej, Rybnika, Rychułdu, Rychwałdu,
Rydułtowów, Rydułtowów Górnych, Rzeki, Rzuchowa, Sadowa, Sadowa Górnego, Sibicy [Świbicy], Siedlic,
Simoradza, Siemianowic, Skalitego, Skoczowa, Skrbeńska, Skrzeczkowic, Skrzeczonia, Skrzyszowa, Smardzowic, Smolnej, Solarni, Sowic, Stanisłowic, Stanowic, Starej Kuźni, Starej Wsi, Starego Bielska, Starego
Miasta, Steblowa, Stonowej, Strumienia, Strzebinia, Studzienic, Studzionki, Suchej Dolnej, Suchej Góry,
Suchej Górnej, Suchej Średniej, Suminy, Suszca, Syryni, Szarleju, Szarlocińca, Szczejkowic, Szczerbic, Szczygłowic, Szerokiej, Szobiszowic, Szonowa, Szopienic, Szumbarku, Ścierni, Śmiłowic (I) [pow. pszczyński],
Śmiłowic (II) [pow. cieszyński], Świerczyńca, Świerklańca, Świerklan Dolnych, Świerklan Górnych, Świętochłowic, Świętoszówki, Tarnowskich Gór, Toszonowic Dolnych, Toszonowic Górnych, Truszczyc, Trzanowic,
Trzycieża, Trzyńca, Turzy, Turzyczki, Tychów, Tyry, Uchylan, Uchylska, Urbanowic, Ustronia, Wapienicy,
Warszowic, Wawrzyczki, Wędryni, Wełnowca, Wesołej, Wielkiej Dąbrowy, Wielkich Górek, Wielkich Hajduków, Wielkie Piekar, Wielopola (I) [pow. rybnicki], Wielopola (II) [pow. cieszyński], Wierzbicy, Wierzbia,
Wierzniowic, Wieszcząt, Wilamowic, Wilchwów, Wilczy Dolnej, Wilczy Górnej, Wilkowyi, Wirka, Wisły,
Wisły Małej, Wisły Wielkiej, Wiślicy, Włosinki, Wodzisławia, Wodzisławskiego Zamku, Woli, Woszczyc,
Woźników, Wymyślacza, Wyr, Zabłocia (I) [pow. bielski], Zabłocia (II) [pow. frysztacki], Zaborza, Zabrzegu (I) [pow. bielski], Zabrzegu (II) [pow. pszczyński], Zamarsk, Zamysłowa, Zamysłowa Wodzisławskiego,
Zarzecza (I) [pow. bielski], Zarzecza (II) [pow. pszczyński], Zawady (I) [pow. frysztacki], Zawady (II) [pow.
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pszczyński], Zawady (III) [pow. rybnicki], Zawadki, Zawiści, Zazdrości, Zbytkowa, Zebrzydowic (I) [pow.
rybnicki], Zebrzydowic (II) [pow. cieszyński], Zebrzydowic Górnych, Zgody, Zgonia, Zielonej, Zofiówki,
Zwonowici, Żor, Żukowa Dolnego, Żukowa Górnego, Żyglina, Żyglinka, Żytnej, Żywocic — XIII–XX w.
Spis ważniejszych nieuwzględnionych nazw niemieckich osobno.

649. Medale Władysława IV, „WNA”, t. 20: 1938–1939 [druk: 1939], s. 24–135, tabl. 17
[i odb.].
Opis 114 medali tegoż władcy (część jeszcze jako królewicza) oraz królowych, a także część pośrednio odnoszących się do tematu autorstwa Aleksandra Abondio, nieznanych bliżej artystów posługujących się inicjałami
AGG oraz MK, Stanisława Bermana, Stefana Bockholta, Sebastiana Dadlera, Jana Engelharta, Jana Höhna,
Hanusza Trylnera, Jakuba Jakobsona, Józefa Majnerta, J. Maugera, I.D. Rasiera, J.J. Reichela, Hansa Riegera,
Gerharda Rogge, Hanusza Trylnera oraz autorów nieznanych — z lat 1612–1649 oraz dwa późniejsze (z ok.
1792 i ok. 1843).

650. Pieczęcie i herby miast pomorskich, Toruń 1939 (Roczniki TNT, r. 44), ss. 190.
Opis pieczęci i herbów następujących miast: (zarówno ówczesnych jak i tych, które utraciły prawa miejskie,
a także będących wówczas w granicach Niemiec): Białemborku, Bierzgłowa, Biskupic, Biskupca, Bisztynka,
Bratiana, Brodnicy, Braniewa, Braniewa Nowego, Chełmna, Chełmży, Chojnic, Chojniczek, Czarnej Wody,
Czarnego, Człopy, Człuchowa, Dobrzewina, Duliniewa, Działdowa, Dzierzgonia, Elbląga, Elbląga Nowego, Fromborku, Frydlądu Marchijskiego, Frydlądu Pruskiego, Gardei, Gdańska, Gdyni, Gniewu, Golubia,
Górzna, Grabin, Grudziądza, Grzywny Biskupiej, Helu, Iławy, Jabłonowa, Jastrowia, Jezioran, Juszkowa,
Kamienia, Kartuz, Kisielic, Kościerzyny, Kowalewa, Krajenki, Kurzętnika, Kwidzynia, Lendyku, Licperku
[Lidzbarku Warmińskiego], Lidzbarku, Lipinek, Lubawy, Lubicza, Łasina, Łegowa, Malborka, Melzaku, Michałowa, Nowego, Nowego Miasta, Nowego Dworu, Nytychu, Oliwy, Olsztyna, Ornety, Oruni, Osenkopu,
Piesi, Pluskowęs, Podgórza, Pokrzywna, Prabut, Pucka, Radzynia, Reszla, Rogoźna, Sępólna, Skarszew, Sopotu, Starogardu, Steblewa, Stolzenbergu, Susza, Świecia, Szotlandu [Szkotów], Sztumu, Szydlic, Św. Wojciecha, Tczewa, Torunia, Tucholi, Tuczna, Unisławia, Wałcza, Wąbrzeźna, Wdzydz, Wejherowa, Więcborka,
Złotowa — XIII–XX w.

651. Początki mennicy poznańskiej, „KMP”, r. 17: 1939, z.1, s. 33–48.
(Wersja on–line: zob. poz. 407)
X–XIII w.

652. Pieniądz papierowy Polski odrodzonej, „WNA”, t. 20: 1938–1939 [druk: 1939], s. 155–
175, tabl. 1 [i odb.].
653. W sprawie herbu Chorzowa, „Herold”, nr 3.
654. Wojciech Gerson, [w:] Muzeum Miejskie w Bydgoszczy. Wystawa zbiorowa Wojciecha Gersona (styczeń — 1939 — luty), Bydgoszcz, b.r.w., s. 3–5.
655. Wykopalisko brakteatów w Radzanowie, „WNA”, t. 20: 1938–1939 [druk: 1939], s. 1–24,
tabl. 5.
a. Brakteaty polskie, b. Monety krzyżackie, c. Brakteaty brandenburskie, [d.] Inne monety obce [morawskie,
saskie, magdeburskie, saksońskie, pegawskie, węgierskie i in.] — głównie z końca XIII w.

656. [Podp.: M.G.] Auschwitz (Oświęcim), [w:] Handbuch der Münzkunde von Mitel– und
Nordeuropa. Hrsg. W. Jesse, R. Gaettens, Bd 1, Lf. 1, Leipzig und Halle (Saale) 1939,
s. 75.
Monety z XV–XVIII w.

1940
657. [Podp.: M.G.] Bartschin (Barcin), [w:] Handbuch der Münzkunde von Mitel– und Nordeuropa. Hrsg. W. Jesse, R. Gaettens, Bd 1, Lf. 2, Leipzig und Halle (Saale) 1940, s. 99.
Monety z okresu I wojny światowej.
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658. [Podp.: M.G.] Bielschowitz, [w:] Handbuch der Münzkunde von Mitel– und Nordeuropa.
Hrsg. W. Jesse, R. Gaettens, Bd 1, Lf. 2, Leipzig und Halle (Saale) 1940, s. 142.
Monety z okresu I wojny światowej.

659. [Podp.: M.G.] Bnin, [w:] Handbuch der Münzkunde von Mitel– und Nordeuropa. Hrsg.
W. Jesse, R. Gaettens, Bd 1, Lf. 2, Leipzig und Halle (Saale) 1940, s. 151.
Monety z 1917 r.

660. [Podp.: M.G.] Bomst (Babimost), [w:] Handbuch der Münzkunde von Mitel– und Nordeuropa. Hrsg. W. Jesse, R. Gaettens, Bd 1, Lf. 2, Leipzig und Halle (Saale) 1940, s. 167.
Monety z XIII–XIV w.

1946
661. Demel Bolesław (†1913), chemik z zawodu a numizmatyk z amatorstwa, PSB, t. V/2, Kraków 1939–1946, s. 101.
662. Kopernik o kwestiach monetarnych, „Ilustrowany Kurier Polski”, 26.V.1946, s. 4.
663. Pierwotny i dzisiejszy herb miasta Torunia, „Robotnik Pomorski”, r. 2: 1946, nr 292
(28.X.1946), s. 5.
XIII–XX w.

664. Rudolf Mękicki, († 1944), „Kwart. Hist.”, r. 53: 1939–1945 [druk: 1946], z. 3–4, s. 545–547.
665. Szwedzka moneta w Elblągu, „Zap. TNT”, t. 12, z. 1–4 (129–132), s. 46–72.
(Wersja on–line: zob. poz. 596)
Dukaty, talary, półtalary, orty, trojaki, półtoraki, grosze oraz szelągi szwedzkie i elbląskie z czasów szwedzkiego
panowania nad Elblągiem — 1626–1635.

666. [Tablice do Corpus nummorum Poloniae], Kraków 1946, PAU, tabl. 41.
Ukazano na nich monety Mieszka I, Bolesława Chrobrego (polskie jak i czeskie), Bolesława Śmiałego, Władysława Hermana, wojewody Sieciecha oraz denary biskupie X–XI w.

667. Prywatne straty kulturalne 1939–1945. Zbiory Mariana Gumowskiego, „Tygodnik Warszawski”, r. II, nr 23(30), 9.VI.1946, s. 7.
1947
668. Herb miasta Lublina, „Zdrój Lubelski”, 1947, nr 26, s. 1–2.
669. [Głos w dysk.:] Dyskusja nad referatem prof. dra Andrzeja Wojtkowskiego [„Hołd pruski
według relacji Maurycego Ferbera, biskupa warmińskiego”], wygłoszonym na I zebraniu
plenarnym [Pierwszego Ogólnopolskiego] Zjazdu [Historyków Pomorza i Prus w Toruniu], „Zap. TNT”, t. 13: 1947, s. 110.
1948
670. Bracia Gobeliusze, „Zap. TNT”, t. 14, nr 1–4, s. 57–78 [i odb.].
Jan i Kasper, mincerze; por. poz. 716 i 725.
Streszcz.: Sprawozd. TNT”, t. 1: 1947–1948 (druk: 1949), s. 87–88.

671. Aprowizacja Rzymu w czasie II wojny punickiej, „Meander”, r. 3, z.4, s. 188–207 [i odb.].
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672–674. Fałszerstwa monetarne Fryderyka II, „Przegl. Zach.”, t. 4: 1948, nr 10, s. 422–497
(cz. I), nr 11, s. 517–531 (cz. II), nr 12, s. 671–697 (cz. III) [i odb.].
Przed wybuchem i w trakcie wojny 7–letniej.
Rec.: Konopczyński W., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, r. 12: 1950, s. 235–236.

675. „Królowie słowiańscy”, „Zap. TNT”, t. 14, nr 1–4 (137–140), s. s. 29–34 [i odb.].
O tytulaturze i insygniach królewskich niektórych książąt słowiańskich (w tym polskich), którym oficjalnie
one nie przysługiwały.

1949
676–684. Fryderyk II — fałszerz monet polskich, „Nowiny Opolskie”, r. 33: 1949, nr 1, s. 3, nr 2,
s. 3, nr 3, s. 5, nr 4, s. 3, nr 5, s. 3, nr 7, s. 4, nr 8, s. 5, nr 10, s. 5, nr 12, s. 4.
685. Historia pewnego skarbu śląskiego, „ZN”, r. 1: 1949, nr 2–3, s. 7–9.
O zmianie na przestrzeni lat wartości naukowej i handlowej odkrytego w 1886 r. skarbu brakteatów z Bystrzycy k. Oławy.

686. Koniec starożytnego świata, „Meander”, r. 4: 1949, nr 5–6, s. 235–249.
V–VIII w.

687. Mennice krakowskie, „WNA”, t. 21: 1940–1948 [druk:] 1949, s. 11–28.
XI w. — 1768

688. Obowiązki numizmatyka wobec Ziem Odzyskanych, „ZN”, t. 1: 1949, z. 1, s. 1–2.
689. Pieczęcie miast polskich XIII i XIV w., „Sprawozd. PAU”, t. 50: 1949, nr 6, s. 276–277.
690. Polskie ustawodawstwo monetarne 1918–1939, „WNA”, t. 21: 1940–1948 [druk:] 1949, s. 29–52.
I. Likwidacja walut obcych; II. Waluta przejściowa; III. Waluta złotowa; IV. Metale.

691. Straty numizmatyki polskiej w czasie ostatniej wojny, „WNA”, t. 21: 1940–1948 [druk:]
1949, s. 128–131.
692. Uwagi krytyczne do „Roczników historycznych”, t. 17, z. 2, Poznań 1948, „Kwart. Hist.”,
r. 57: 1949, z. 1–4, s. 312–313.
693. [Polem.:] W sprawie Prohora i Prokulfa, „Kwart. Hist.”, r. 57: 1949, z. 1–4, s. 308.
Polemika z Józefem Widajewiczem („Nasza Przeszłość”, t. 4: 1948) dotycząca domniemanych biskupów krakowskich z IX w. Replika Widajewicza: „Kwart. Hist.”, r. 57: 1949, z. 1–4, s. 308–312.

1950
694. [Bio–bibliografia], „Sprawozd. TNT”, 2: 1948 [druk: 1950], s. 9–13.
Zestawienie bardzo niedokładne.

695. O pierwotną nazwę Szczecina, „Przegl. Zach.”, r. 6: 1950, t. 1, nr 5–6, s. 502–505.
Polem.: S. Urbańczyk, tamże, s. 506.

696. Sfragistyka polska [streszcz.], „Sprawozd. TNT”, r. 2: 1950, s. 50–51.
1951
697. Myłki pomorskie Długosza, „Przegl. Zach.”, r. 7: 1951, t. 1, nr 1–2, s. 291–197.
O braku należytej orientacji dziejopisarza w geografii politycznej Pomorza, stosunkach rodzinnych książąt
pomorskich, stosunkach pomorsko– i polsko–duńskich, w sprawie poselstwa pomorskiego na sejmie piotrkowskim 1469 i sojuszy polsko–pomorskich z lat 1325 i 1348.
Polem.: Górski K., W sprawie lenna słupskiego, „Przegl. Zach.”, r. 7: 1951, t. 3, nr 9–10, s. 272–273.
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698. Pieczęcie w Archiwum i ich reprodukcja, „Archeion”, t. 19–20: 1951, s. 409–436.
1952
699. Gubin i jego mennice, [w:] Księga pamiątkową 75–lecia TNT, Toruń 1952, s. 129–144,
tabl. 1 [i odb.].
XIII–XVIII w.

700. Moneta u Krzyżaków, „Zap. TNT”, t. 17: 1951 [druk:] 1952, z. 3–4 (151–152), s. 7–68
[i odb.].
Rec.: Haisig M., „Archeologia”, r. 5: 1952–1953 [druk.: 1955], s. 190–191; Waschinski E., „Berl. Num.
Zeit.”, 1953, nr 13; „Zeitschrift für Ostforschungen”, s. 85–92.

701. Pieczęcie książąt pomorskich, „Zap. TNT”, t. 16: 1950 [druk: 1952], z. 1–4 (145–148),
s. 23–66, tabl. 21.
Pieczęcie książąt dymińskich, sławneńskich, wołogoskich, szczecińskich, rugijskich, gdańskich, lubiszewskich, tczewskich, białogardzkich i świeckich: Bogusława I, Kazimierza I, Bogusława II, Kazimierza II, Anastazji, Racibora (sławneńskiego), Mirosławy (córki Mestwina I, żony Bogusława II), Ingardy, Barnima I,
Marianny, Mechtyldy (żony Barnima I), Warcisława III, Przybysława, Bogusława IV, Barnima II, Ottona I,
Warcisława IV, Elżbiety, Mirosławy (córki Ottona I, żony Mikołaja I hr. Szwerinu), Barnima III, Agnieszki
(żony Barnima III), Barnima IV, Warcisława V, Warcisława VI, Bogusława VI, Kazimierza IV, Kazimierza V,
Barnima VI, Warcisława VIII, Świętosława III, Bogusława VII, Bogusława VIII, Eryka I, Filipa, Ottona II,
Kazimierza VI, Barnima VII, Warcisława IX, Barnima VIII, Joachima, Bogusława IX, Ottona III, Eryka II,
Warcisława X, Kazimierza VII, Bogusława X, Jerzego I, Barnima XI, Filipa I, Jana Fryderyka, Bogusława XIII,
Filipa II, Franciszka I, Urlyka, Bogusława XIV, Jaromira I, Wisława I, Dubislawa, Jaromira II, Wisława II,
Agnieszki (żony Wisława II), Jaromira III (biskupa kamieńskiego, syna Wisława II), Sambora, Wisława III,
Grzymisława II, Mestwina I, Subisława II, Świętopełka II, Sambora II (tczewskiego), Sambora II (lubiszewskiego), Mechtyldy (żony Sambora II), Salomei, Racibora (białogardzkiego), Warcisława I, Warcisława II,
Mestwina II.
Rec.: Haisig M., „Archeologia”, r. 5: 1952–1953 [druk:] 1955, s. 190.

702. Zarys numizmatyki polskiej, Łódź 1952, PWN, ss. 145.
I. Uwagi ogólne (Wykopaliska, Ceny monet, Czyszczenie monet, Badanie, Falsyfikaty, Układanie zbioru, Spisy i reprodukcje, Biblioteka, Zbiory i zbieracze, Towarzystwa, Podział dziejów menniczych); II. Czasy przedmieszkowe (Wykopaliska, Monety greckie, rzymskie, bizantyjskie, arabskie, niemieckie, inne); III. Okres
denarowy (Charakterystyka, Źródła i wykopaliska, Wagi i miary, Grzywna, jej nazwy i podział, Stopa mennicza, Mieszko I, Bolesław Chrobry, Monety biskupie, Bolesław Śmiały, Władysław Herman, Bolesław III
Krzywousty, Władysław II, Bolesław IV Kędzierzawy, Mieszko III Stary, Prawo mennicze w XIII w., Spadkobiercy Mieszka III, Małopolska XIII w., Śląsk XIII w., Wielkopolska XIII w., Kujawy i Mazowsze w XIII w.,
Pomorze XIII w., Kościół polski XIII w., Krzyżacy); IV. Okres groszowy (Charakterystyka, Źródła i wykopaliska, Grosze czeskie, Grzywna i stopa, Kwartniki śląskie, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Ludwik
Węgierski, Jadwiga, Mazowsze, Władysław Jagiełło, Monety litewskie, Władysław III Warneńczyk, Kazimierz
Jagiellończyk, Jan Olbracht, Aleksander, Śląsk, Jagiellonowie na Śląsku, Jagiellonowie w Czechach i na Węgrzech, Krzyżacy); V. Okres złotowy (Charakterystyka, Źródła i wykopaliska, Podział okresu); VI. Zygmunt
I Stary (Charakterystyka, Monety koronne, Monety ziem pruskich, Monety litewskie, Monety gdańskie,
Monety elbląskie); VII. Zygmunt August (Charakterystyka, Monety litewskie, Monety gdańskie, Monety
elbląskie i wschowskie, Monety inflanckie); VIII. Henryk Walezy; IX. Stefan Batory (Charakterystyka, Ordynacje mennicze, Mennica olkuska, Mennica poznańska, Mennica malborska, Mennica nagybańska, Monety
litewskie, Monety gdańskie, Monety ryskie); X. Zygmunt III Waza (Charakterystyka, Podział okresu, Stopa mennicza, Cena monet, Monety koronne, Mennica olkuska, Mennica poznańska, Mennica wschowska,
Mennica bydgoska, Mennica malborska, Monety litewskie, Monety gdańskie, Monety toruńskie, Monety
ryskie, Monety poznańskie, Monety wschowskie, Monety łobżenickie, Monety elbląskie, Monety szwedzkie);
XI. Władysław IV (Bezkrólewie, Charakterystyka, Monety moskiewskie, Monety koronne, Monety litewskie,
Monety opolskie, Monety gdańskie, Monety toruńskie, Monety elbląskie); XII. Jan Kazimierz (Charakterystyka, Ordynacje mennicze, Kursy monet, Mennice koronne, Mennica krakowska, Mennica poznańska,
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Mennica wschowska, Mennica bydgoska, Mennica lwowska, Mennica ujazdowska, Monety śląskie, Monety
litewskie, Monety gdańskie, Monety toruńskie, Monety elbląskie); XIII. Michał Korybut Wiśniowiecki (Monety koronne, Monety gdańskie, Monety toruńskie, Monety elbląskie); XIV. Jan III Sobieski (Charakterystyka, Mennica bydgoska, Mennica krakowska, Mennica litewska, Monety gdańskie); XV. August II Mocny
(Charakterystyka, Monety polskie, Monety litewskie, Monety sasko–polskie, Monety gdańskie i toruńskie);
XVI. August III Sas (Charakterystyka, Miedziaki koronne, Srebro koronne, Fałszerstwa pruskie, Monety sasko–polskie, Późniejsze monety saskie, Monety gdańskie, Monety toruńskie, Monety elbląskie); XVII. Stanisław August (Charakterystyka, Mennica krakowska, Mennica warszawska, Monety kościuszkowskie, Projekty
i próby [mennicze], Monety gdańskie, Monety toruńskie); XVIII. Czasy porozbiorowe (Charakterystyka,
Monety austriackie, Monety pruskie, Monety gdańskie, Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe, Powstanie 1831 r., Rusyfikacja monety, Monety krakowskie, Banknoty polskie, Monety prywatne, Bony prywatne). Dodatek: podział funta i grzywny.
Rec.: Haisig M., „KHKM”, r. 1: 1953, nr 1–2, s. 209–210; Terlecki W., „Biul. Num.”, 1953, nr 1–2, s. 17–
19.

1953
702. Najstarsze systemy wag w Polsce, „Studia Wczesnośredniowieczne”, t. 2: 1953, s. 19–36.
Systemy wag monetarnych: rzymski (I–XI w.) i karoliński (X–XIII w.)

703. Polskie skarby monet X–XI wieku (materiały), Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa
Polskiego, Warszawa 1953, kk. II 222, mapa 1 [mps powielony].
[Spis znalezisk]: Alexanderhof, Kr. Prenzlau, Prov. Brandenburg, Niemcy; Altranft, k. Freienwalde nad Odrą,
Prov. Brandenburg, Niemcy; Alttöplitz, k. Potsdamu, Prov. Brandenburg, Niemcy; Apolonia, gm. Wodzirady, pow. Łask, woj. łódzkie; Arrhof, k. Tartu, Rep. Estońska, ZSRR; Baldowice, pow. Syców, woj. wrocławskie; Bartoszyce, woj. olsztyńskie; Barwice, pow. Szczecinek, woj. koszalińskie; Battinsthal, Kr. Penkun, Prov.
Mecklemburg, Niemcy; Berlin I, Niemcy; Berlin II, Niemcy; Berlin III, Niemcy; Biała Góra, pod Pragą,
Czechosłowacja; Białęgi, pow. Chojna, woj. szczecińskie; Bielawy, pow. Kartuzy, woj. gdańskie; Bierzgłowo,
pow. Toruń, woj. bydgoskie; Blumenhagen, k. Neustrelitz, Prov. Meklemburg, Niemcy; Bnin, pow. Śrem,
woj. poznańskie; Bobolice, pow. Koszalin, woj. koszalińskie; Bochnia, woj. krakowskie; Bolesławice, pow.
Bolesławiec, woj. wrocławskie; Bolesławiec, woj. wrocławskie; Borucin, pow. Aleksandrów Kujawski, woj.
bydgoskie; Borzęcice, pow. Krotoszyn, woj. poznańskie; Botels, k. Hafdhem, wyspa Gotlandia; Bożejewo,
pow. Środa, woj. poznańskie; Brandendurg n. Hawelą, Niemcy; Brodnica, pow. Kościan, woj. poznańskie;
Bronczyn, pow. Kalisz, woj. poznańskie; Brudowo, pow. Środa, woj. poznańskie; Brzezie, pow. Opatów, woj.
kieleckie; Bugęcin, pow. Kołobrzeg, woj. koszalińskie; Bychów, pow. Głogów, woj. zielonogórskie; Bydgoszcz
I; Bydgoszcz II; Bystrzyca, pow. Oława, woj. wrocławskie; Cecenowo, pow. Słupsk, woj. koszalińskie; Chełm
Drezdenecki, pow. Strzelce, woj. zielonogórskie; Chełmce, pow. Inowrocław, woj. bydgoskie; Chociebuż,
(Cottbus), Prov. Brandenburg, Niemcy; Chodovlice k. Trebenic, Czechosłowacja; Chorzepin, pow. Turek,
woj. poznańskie; Chromieńce k. Tarnopola, Rep. Ukraińska, ZSRR; Chruszczyna, pow. Pińczów, woj. kieleckie; Ciechanów I, woj. warszawskie; Ciechanów II, woj. warszawskie; Ciechanów III, woj. warszawskie; Cienkowiec, pow. Ząbkowice, woj. wrocławskie; Cistevsi p. Sadową, Czechosłowacja; Czerkasy k. Białej Cerkwi,
Rep. Ukraińska, ZSRR; Dargocice, pow. Kołobrzeg, woj. koszalińskie; Darłowo, pow. Sławno, woj. koszalińskie; Dąbrowa, pow. Sępolno, woj. bydgoskie; Denisy k. Perejasławia, Rep. Ukraińska, ZSRR; Dębica, pow.
Poznań, woj. poznańskie; Dębczyno, pow. Białogard, woj. koszalińskie; Dębice, pow. Włocławek, woj. bydgoskie; Diemszyno k. Nowo Rżewa, Rep. Rosyjska, ZSRR; Dietrichsfeld k. Aurich, Fryzja, Holandia; Dobra,
pow. Płock, woj. warszawskie; Dobra, pow. Nowogard, woj. szczecińskie; Dobromierz, pow. Końskie, woj.
kieleckie; Dobrzyca, pow. Krotoszyn, woj. poznańskie; Dobrzyń, pow. Lipno, woj. bydgoskie; Droże, pow.
Głogów, woj. zielonogórskie; Druxberge, Kr. Wolmirstedt, Niemcy; Düben n. Müldą, Prov. Sachsen, Niemcy; Działoszyn, pow. Zgorzelec, woj. wrocławskie; Dzierzążnia, gm. Sarnowo, pow. Płońsk, woj. warszawskie;
Dzierzchnica I, pow. Środa, woj. poznańskie; Dzierzchnica II, pow. Środa, woj. poznańskie; Egersund, połudn. Norwegia; Elbląg, woj. gdańskie; Enner, k. Aurkuus, Dania; Eversmujze k. Ludsen, Rep. Łotewska,
ZSRR; Farve k. Oldenburga, Holsztyn, Niemcy; Fölhagen, Gotlandia; Friedefeld, Kr. Randow, Prov. Mecklemburg, Niemcy; Fulda, Hesja, Niemcy; Gąbin, pow. Gostynin, woj. warszawskie; Gdańsk I; Gdańsk II,
Góra Grodowa; Giebułtów, pow. Miechów, woj. krakowskie; Giecz, pow. Środa, woj. poznańskie; Glanów,
gm. Jangrod, pow. Olkusz, woj. krakowskie; Gleina, Kr. Querfurt, Prov. Sachsen, Niemcy; Gliszcz, pow.
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Wyrzysk, woj. bydgoskie; Głębokie, pow. Mogilno, woj. bydgoskie; Gniechwice, pow. Wrocław, woj. wrocławskie; Gnieszowice, pow. Sandomierz, woj. kieleckie; Gniezno I, woj. poznańskie; Gniezno II, woj. poznańskie; Gniezno III, woj. poznańskie; Goldbeck, Prov. Brandenburg, Niemcy; Goryczany, pow. Sandomierz, woj. kieleckie; Gorzno, pow. Środa, woj. poznańskie; Gorzno, pow. Leszno, woj. poznańskie; Gorzów,
woj. zielonogórskie; Gostylice k. Peterhof, Rep. Rosyjska, ZSRR; Gostyń, pow. Głogów, woj. zielonogórskie;
Goszczyno, pow. Łęczyca, woj. łódzkie; Gościkowo, pow. Międzyrzecz, woj. zielonogórskie; Gozd, pow. Koszalin, woj. koszalińskie; Gościejewice, pow. Rawicz, woj. poznańskie; Gościszewo, pow. Sztum, woj. gdańskie; Grabow, Prov. Mecklemburg, Niemcy; Gralewo I, pow. Gorzów, woj. zielonogórskie; Gralewo II, pow.
Gorzów, woj. zielonogórskie; Gralewo III, pow. Gorzów, woj. zielonogórskie; Griessnitz, Górne Łużyce, Prov.
Sachsen, Niemcy; Grójec, woj. warszawskie; Grójec, pow. Konin, woj. poznańskie; Gruczno, pow. Świecie,
woj. bydgoskie; Grünewalde, Kr. Lückau, Prov. Brandenburg, Niemcy; Gwiazdowo, pow. Środa, woj. poznańskie; Hawelberg n. Hawelą, Prov. Brandenburg, Niemcy; Horniki, pow. Kościerzyna, woj. gdańskie;
Horr, k. Bergen, Nowegia; Inowrocław, woj. bydgoskie; Jaksice, pow. Pińczów, woj. kieleckie; Jarocin, woj.
poznańskie; Juszkowo, pow. Gdańsk, woj.. gdańskie; Kaldal, n. zatoką Trondhjem, środk. Norwegia; Kalisz,
woj. poznańskie; Kałdowo, pow. Chełmno, woj. bydgoskie; Kamieniec, pow. Szczecin, woj. szczecińskie;
Karna, pow. Wolsztyn, woj. poznańskie; Karwiany, pow. Wrocław, woj. wrocławskie; Kaski, pow. Grodzisk
Mazowiecki, woj. warszawskie; Kąkolewo, pow. Nowy Tomyśl, woj. poznańskie; Kąpiel, pow. Gniezno, woj.
poznańskie; Kąty, pow. Oborniki, woj. poznańskie; Kersel, k. Viru, Rep. Estońska, ZSRR; Kębłów I, pow.
Wołów, woj. wrocławskie; Kębłów, pow. Wołów, woj. wrocławskie; Kinno, pow. Mogilno, woj. bydgoskie;
Klein Roscharden I, k. Lastrup, b. Ks. Oldenburskie, Niemcy; Klein Roschaden II, k. Lastrup, b. Ks. Oldenburskie, Niemcy; Kleszczewo, pow. Środa, woj. poznańskie; Kłecko, pow. Gniezno, woj. poznańskie; Kolbudy, pow. Gdańsk, woj. gdańskie; Kopytkowo, pow. Tczew, woj. gdańskie; Koprzywnica, pow. Sandomierz,
woj. kieleckie; Kostomłoty, pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie; Kostrzyń, pow. Gorzów, woj. zielonogórskie;
Kościerzyna, woj. gdańskie; Kowal, pow. Włocławek, woj. bydgoskie; Kowale, pow. Trzebnica, woj. wrocławskie; Koziegłowy, pow. Poznań, woj. poznańskie; Kraków I; Kraków II; Kraków III; Kraków IV; Kretki, pow.
Rypin, woj. bydgoskie; Kruszwica, pow. Inowrocław, woj. bydgoskie; Krzesławice, pow. Kraków, woj. krakowskie; Krzynki, pow. Nymburg, Czechosłowacja; Kujawy, Nieznana bliżej okolica; Kurowo, pow. Koszalin,
woj. koszalińskie; Latdorf, b. Ks. Anhalckie, Niemcy; Ląd, pow. Konin, woj. poznańskie; Ldzań, pow. Łask,
woj. łódzkie; Lednogóra, pow. Gniezno, woj. poznańskie; Leetze, Kr. Salzwedel, Saksonia, Niemcy; Legnica,
woj. wrocławskie; Lębork, woj. gdańskie; Libice, k. Podiebradu, Czechosłowacja; Lisówek, pow. Rzepin, woj.
zielonogórskie; Lobau, Górne Łużyce, Prov. Sachsen, Niemcy; Lublin I; Lublin II; Lubusz n. Odrą, Prov.
Brandenburg, Niemcy; Luckau, Prov. Brandenburg, Niemcy; Ludwiszcze k. Kobrynia, Rep. Białoruska,
ZSRR; Ładiejnoje Polie, k. Ołoneża, Rep. Rosyjska, ZSRR; Łabiszyn, pow. Szubin, woj. bydgoskie; Łask,
woj. łódzkie; Łączny Młyn, pow. Poznań, woj. poznańskie; Łążyn, pow. Nowe Miasto Lubawskie, woj. olsztyńskie; Łęczyca I, woj. łódzkie; Łęczyca II, woj. łódzkie; Łęg, pow. Inowrocław, woj. bydgoskie; Łomnica,
pow. Czarnków, woj. poznańskie; Łuck, Rep. Ukraińska, ZSRR; Łupawa, pow. Słupsk, woj. koszalińskie;
Magnuszewice, pow. Jarocin, woj. poznańskie; Majków, pow. kaliski, woj. poznańskie; Mancice k. Zasmuk,
Czechosłowacja; Maniów, pow. Głogów, woj. zielonogórskie; Markowo, pow. Gostyń, woj. poznańskie; Maszenice, pow. Mogilno, woj. bydgoskie; Mazowsze I, miejscowość bliżej nieznana; Mazowsze II, miejscowość
niewiadoma; Meechow, Kr. Ost Priegnitz, Prov. Brandenburg, Niemcy; Mgowo, pow. Wąbrzeźno, woj. bydgoskie; Miastko, woj. koszalińskie; Michail Archengiel, k. Nowej Ładogi, Rep. Rosyjska, ZSRR; Mierzyszyn,
pow. Kościerzyna, woj. gdańskie; Mikołajew, pow. Konin, woj. poznańskie; Mikołajewice, pow. Łask, woj.
łódzkie; Mińsk, Rep. Białoruska, ZSRR; Miśnia n. Elbą, Prov. Sachsen, Niemcy; Mława, woj. warszawskie;
Młynów, pow. Chełmno, woj. bydgoskie; Mniszew, pow. Kępno, woj. poznańskie; Mniszki, pow. Łęczyca,
woj. łódzkie; Modlica, pow. Konin, woj. poznańskie; Mogilno, woj. bydgoskie; Mołody k. Pskowa, Rep.
Rosyjska, ZSRR; Mosina, pow. Szczecinek, woj. koszalińskie; Mozgowo, pow. Susz, woj. olsztyńskie; Murczyn, pow. Żnin, woj. bydgoskie; Murowana Goślina, pow. Oborniki, woj. poznańskie; Nasielsk, pow. Pułtusk, woj. warszawskie; Nesbö k. Bergen, Norwegia; Neuermark k. Jerickow, Prov. Sachsen, Niemcy; Niechodzin, pow. Ciechanów, woj. warszawskie; Nieciszewo, pow. Świecie, woj. bydgoskie; Niederlandin I k.
Schwedt n. Odrą, Prov. Brandenburg, Niemcy; Niederlandin II k. Schwedt n. Odrą, Prov. Brandenburg,
Niemcy; Niemcza, pow. Dzierżoniów, woj. wrocławskie; Nieszawa, pow. Aleksandrów Kujawski, woj. bydgoskie; Niewodnica, pow. Kętrzyn, woj. olsztyńskie; Nojewo, pow. Szamotuły, woj. poznańskie; Noskowo, pow.
sławneński, woj. koszalińskie; Nowa Wieś, pow. Wąbrzeźno, woj. bydgoskie; Nowy Dwor k. Mińska, Rep.
Białoruska, ZSRR; Nowy Werpel k. Parnawy, Rep. Łotewska, ZSRR; Obrzycko, pow. Szamotuły, woj. poznańskie; Odepan k. Dorpatu, Rep. Łotewska, ZSRR; Ognica, pow. Wolin, woj. szczecińskie; Okopy, pow.

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

Bibliografia publikacji Mariana Gumowskiego

61

Miechów, woj. krakowskie; Okunin, pow. Warszawa, woj. warszawskie; Olszany p. Pragą, Czechosłowacja;
Ołobok [I], pow. Ostrów Wielkop., woj. poznańskie; Ołobok II, pow. Ostrów Wielkop., woj. poznańskie;
Opalenie, pow. Tczew, woj. gdańskie; Oranienburg p. Berlinem, Niemcy; Orszymowice, pow. Płock, woj.
warszawskie; Orunia, pow. Gdańsk, woj. gdańskie; Orzeszkowo, pow. Łobez, woj. szczecińskie; Osiniec, pow.
Gniezno, woj. poznańskie; Oster–Larskjer, Bornholm; Ostromierz, pow. Horrice, Czechosłowacja; Ostrów,
pow. Inowrocław, woj. bydgoskie; Otocznia, pow. Rypin, woj. bydgoskie; Owińska, pow. poznański, woj.
poznańskie; Paproć, pow. Nowy Tomyśl, woj. poznańskie; Paprotnia–Teresin, pow. Sochaczew, woj. warszawskie; Paretz, Prov. Brandenburg, Niemcy; Parlin, pow. Mogilno, woj. bydgoskie; Pęgów, pow. Trzebnica, woj.
wrocławskie; Piaski, pow. Kamień Pomorski, woj. szczecińskie; Pierwoszyn, pow. morski, woj. gdańskie; Pilica, pow. Sieradz, woj. łódzkie; Pińczów, woj. kieleckie; Piotrków, woj. łódzkie; Pleszew, pow. Jarocin, woj.
poznańskie; Płock [I], woj. warszawskie; Płock II, woj. warszawskie; Płock III, woj. warszawskie; Płock IV,
woj. warszawskie; Płock V, woj. warszawskie; Płocko, pow. Miastko, woj. koszalińskie; Płońsk, woj. warszawskie; Płozy, pow. Łobez, woj. szczecińskie; Pobiedziska, pow. poznański, woj. poznańskie; Poczałkowo, pow.
Aleksandrów Kujawski, woj. bydgoskie; Połczyn, pow. Białogard, woj. koszalińskie; Pomierzyn, pow. Drawsko, woj. koszalińskie; Popowo, pow. Mogilno, woj. bydgoskie; Poznań I; Poznań II; Poznań III; Poznań IV;
Poznań V; Poznań VI, Malta; Przemęt, pow. Babimost, woj. zielonogórskie; Przyborów, pow. Sulęcin, woj.
zielonogórskie; Przybranowo, pow. Włocławek, woj. bydgoskie; Przywidz, pow. Gdańsk, woj. gdańskie; Puck,
pow. morski, woj. gdańskie; Quilitz, wyspa Uznam, Prov. Mecklenburg, Niemcy; Raddusch Wetschau, Prov.
Brandenburg, Niemcy; Radlin, pow. Jarocin, woj. poznańskie; Radzików I, pow. Dzierżoniów, woj. wrocławskie; Radzików II, pow. Dzierżoniów, woj. wrocławskie; Ragow, Kr. Calau, Prov. Sachsen, Niemcy; Rakoczyn, woj. gdańskie; Rakoniewice, pow. Wolsztyn, woj. poznańskie; Raszewy, pow. Kalisz, woj. poznańskie;
Rawa Mazow. I, woj. łódzkie; Rawa Mazow. II, woj. łódzkie; Rawicz, woj. poznańskie; Riebitz, Prov. Brandenburg, Niemcy; Rohacze k. Brześcia n. Bugiem, Rep. Białoruska, ZSRR; Romanów, gm. Iwanowice, pow.
Kalisz, woj. poznańskie; Rostów, Rep. Rosyjska, ZSRR; Ruczje, Rep. Rosyjska, ZSRR; Ruda, pow. Wieluń,
woj. łódzkie; Rudki, pow. Wyrzysk, woj. bydgoskie; Rudno, pow. Końskie, woj. kieleckie; Runowo, pow.
Wyrzysk, woj. bydgoskie; Ruszcza, pow. sandomierz, woj. kieleckie; Ruthsker, Bornholm; Rybaki, pow. Kartuzy, woj. gdańskie; Rybice, pow. Kamień Pomorski, woj. szczecińskie; Rybitwy, pow. Płock, woj. warszawskie; Ryfylke, Norwegia, wyspa Toldöen, k. Stavanger; Ryszewo, pow. Pyrzyce, woj. szczecińskie; Rzeczki
Wólka, pow. Ciechanów, woj. warszawskie; Rzegocin, pow. Kalisz, woj. poznańskie; Rzewino, pow. Płock,
woj. warszawskie; Sandomierz, woj. kieleckie; Schernikau k. Stendalu, Prov. Brandenburg, Niemcy; Schölehne, Prov. Brandenburg, Niemcy; Schwaan, Prov. Meklemburg, Niemcy; Sejkowice, pow. Gostynin, woj.
warszawskie; Sędzinko, pow. Szamotuły, woj. poznańskie; Siemianowice, pow. Rawicz, woj. poznańskie; Siemyśl, pow. Kołobrzeg, woj. koszalińskie; Sieradz, woj. łódzkie; Sieroszowice, pow. Ostrów Wlkp., woj. poznańskie; Sierpów, pow. Łęczyca, woj. Łódzkie; Słupsk, woj. koszalińskie; Skwilno, pow. Lipno, woj. bydgoskie; Skrzetuszewo, pow. Gniezno, woj. poznańskie; Skubarczewo, pow. Mogilno, woj. bydgoskie; Skurpie,
pow. Nidzica, woj. olsztyńskie; Słomczyce, pow. Mogilno, woj. bydgoskie; Słupca, pow. Konin, woj. poznańskie; Smoleńsk, Rep. Rosyjska, ZSRR; Sobanie, pow. Warszawa, woj. warszawskie; Sobocisko, pow. Oława,
woj. wrocławskie; Sochaczew I, woj. warszawskie; Sochaczew II, woj. warszawskie; Sochaczew III, woj. warszawskie; Sokolniki, pow. Dzierżoniów, woj. wrocławskie; Starczanów, pow. Środa, woj. poznańskie; Starkowo, pow. Babimost, woj. zielonogórskie; Starydworek, pow. Skwierzyna, woj. zielonogórskie; Starogard, woj.
gdańskie; Stępocin, pow. Środa, woj. poznańskie; Stojkowo, pow. Kołobrzeg, woj. koszalińskie; Strażewice k.
Mohylewa, Rep. Białoruska, ZSRR; Stroszki, pow. Środa, woj. poznańskie; Strzeczona, pow. Człuchów, woj.
koszalińskie; Sulino, pow. Stargard, woj. szczecińskie; Syców, woj. wrocławskie; Szczawin, pow. Gostynin,
woj. warszawskie; Szczukowszczyzna k. Nowej Ładogi, Rep. Rosyjska, ZSRR; Szczytniki Duchowne, pow.
Gniezno, woj. poznańskie; Szeląg, pow. Poznań, woj. poznańskie; Szydlice, pow. Gdańsk, woj.gdańskie; Śląsk
I, bliższa miejscowość nieznana; Śląsk II, miejscowość nieznana; Śląsk III, miejscowość bliżej nieznana; Śląsk
IV, miejscowość bliżej nieznana; Śląsk V, miejscowość bliżej nieznana; Śląsk VI, miejscowość nieznana; Śrem,
pow. Głogów, woj. zielonogórskie; Środa, woj. poznańskie; Świątki, pow. Myślibórz, woj. szczecińskie; Świerczyno, pow. Nowogard, woj. szczecińskie; Targowa Górka, pow. Środa, woj. poznańskie; Tarnowo, pow. wągrowiec, woj. poznańskie; Tojfker k. Tormy, Rep. Estońska, ZSRR; Treppendorf, Kr. Lübben, Prov. Brandenburg, Niemcy; Triebohm, Kr. Franzburg, Prov. Brandenburg, Niemcy; Trzebawie, pow. Poznań, woj.
poznańskie; Trzebianowo, pow. Kamień Pomorski, woj. szczecińskie; Trzebuń, pow. Płock, woj. warszawskie;
Trzykozy, pow. Sandomierz, woj. kieleckie; Turwia, pow. Kościan, woj. poznańskie; Turze, pow. Pyrzyce, woj.
szczecińskie; Twardowo, pow. Jarocin, woj. poznańskie; Ujeścisko, pow. Gdańsk, woj. gdańskie; Ulejno, pow.
Środa, woj. poznańskie; Ulesie, pow. Legnica, woj. wrocławskie; Uść I, pow. Chełmno, woj. bydgoskie; Uść
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Krzysztof Optołowicz

II, pow. Chełmno, woj. bydgoskie; Uznam, Prov. Mecklemburg, Niemcy; Vinohrady p. Pragą, Czechosłowacja; Vosel k. Kose, Rep. Estońska, ZSRR; Vossberg, wyspa Uznam, Prov. Mecklemburg, Niemcy; Wachow k.
Nauen n. Havelą, Prov. Brandenburg, Niemcy; Wacktrow, Kr. Gryfia, Prov. Mecklemburg, Niemcy; Waśkowo, k. Wielkich Łuków, Rep. Rosyjska, ZSRR; Waterneuersdorf Kr. Plön, Holsztyn, Niemcy; Wągrowiec,
woj. poznańskie; Wicimice, pow. Łobez, woj. szczecińskie; Widuchowa, pow. Gryfino, woj. szczecińskie;
Wielkopolska I, miejscowość bliżej nieznana; Wielkopolska II, [miejscowość bliżej nieznana]; Wielonek,
pow. Szamotuły, woj. poznańskie; Wielowieś, pow. Krotoszyn, woj. poznańskie; Wies, k. Suzdala, Rep. Rosyjska, ZSRR; Wiktorowo, pow. Środa, woj. poznańskie; Wilkowo Niemieckie, pow. Leszno, woj. poznańskie; Wilków, pow. Kielce, woj. kieleckie; Wilków, pow. Środa, woj. wrocławskie; Wińsko, pow. Wołów, woj.
wrocławskie; Włynkowo, pow. Słupsk, woj. koszalińskie; Wobs n. jez. Pejpus, Rep. Estońska, ZSRR; Wodzirady, pow. Łask, woj. łódzkie; Wolin I, pow. Wolin, woj.szczecińskie; Wolin II, pow. Wolin, woj. szczecińskie;
Wołkowysk, Rep. Białoruska, ZSRR; Wrocław; Wrząca, pow. Sławno, woj. koszalińskie; Wszemirów, pow.
Trzebnica, woj. wrocławskie; Wyszogród, pow. Płock, woj. warszawskie; Zaborowo, pow. Babimost, woj.
zielonogórskie; Zakrzewko, pow. Sępolno, woj. bydgoskie; Zalesie, pow. Konin, woj. poznańskie; Zaniemyśl,
pow. Środa, woj. poznańskie; Ząbkowice Śląskie, woj. wrocławskie; Zbójenko, pow. Rypin, woj. bydgoskie;
Zgorzelec, woj. wrocławskie; Zielona, pow. Kraków, woj. krakowskie; Złochowice, pow. Częstochowa, woj.
katowickie; Züssow, Kr. Gryfia, Prov. Meclemburg, Niemcy; Zwenigorod k. Moskwy, Rep. Rosyjska, ZSRR;
Żelisławiec, pow. Gryfino, woj. szczecińskie; Żerków, pow. Jarocin, woj. poznańskie; Żółków, pow. Jarocin,
woj. poznańskie; miejscowość nieznana. Skorowidz nazw miejscowych; cz. I: Polska, Czechosłowacja, Holandia, Niemcy, Skandynawia, ZSRR; cz. II: Słowniczek [nazw miejscowych] polsko–niemiecki, Słowniczek
[nazw miejscowych] niemiecko–polski.

1954
704. Dwudukat koronny Jana III, „Biul. Numizmat.”, 1954, nr 3 (25), s. 21–25.
Z 1684.

1955
705. Medal jubileuszowy gdański, „Biul. Numizmat.”, 1955, nr 1, s. 39–40.
706. Mennica bydgoska, Toruń 1955 (=Roczniki TNT, r. 58: 1953, z. 2), ss. 291, tabl. 24 [reedycja: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział Bydgoski im. Stanisława Niewiteckiego, Bydgoszcz 2005].
I. Mennica miejska. II. Mennica prywatna: a. Szelągi koronne z lat 1594–1601, b. Grosze koronne z lat
1596–1599, c. Trojaki koronne z lat 1594–1601, d. Szóstaki koronne z 1596 i 1601. III. Mennica królewska Zygmunta III: a. Szelągi koronne 1613–1627, b. Grosze koronne 1613–1627, c. Półtoraki koronne
1614–1629, d. Orty koronne 1618–1628, e. Półtalary koronne 1620–1632, f. Talary koronne 1618–1632,
g. Złoto koronne 1616–1630, h. Monety pamiątkowe 1613–1632. IV. Władysław IV: a. Próby mennicze
z 1635, b. Półtalary koronne 1633–1642, c. Talary koronne 1618–1632, d. Dukaty koronne 1639–1642,
e. Talary i monety medalowe. V. Jan Kazimierz: a. Szelągi koronne 1650, b. Grosze koronne 1650, 1666,
c. Dwugrosze koronne 1659, 1666, d. Trojaki koronne 1650, e. Szóstaki koronne 1650–1662, f. Orty koronne 1650–1652, g. Złotówki czyli tynfy 1661–1666, h. Talary koronne 1650 i 1661, i. Złoto koronne
1651–1661. VI. Michał Korybut. VII. Jan III Sobieski: a. Trojaki koronne 1684 r., b. Szóstaki koronne
1677–1687, c. Orty koronne 1677–1686, d. Talary koronne 1685, e. Dukaty koronne 1681–1683, f. Medale pamiątkowe. Wykaz i objaśnienia herbów na monetach bydgoskich. Inicjały na monetach bydgoskich.
Rec.: Gerlach J., „Kwart. Hist.”, r. 63: 1956, nr 2, s. 159–161; tenże, [w:] St. i Mater. do Dz. Wielkop.
i Pom., t. 2: 1957, s. 477–479; Wędzki A., [w:] tamże, s. 475–476.

707. Polityka mennicza miast pruskich, „Zap. TNT”, t. 20: 1954 [druk:]1955, z. 1–4, s. 257–294.
Toruń, Elbląg, Królewiec, Gdańsk, Malbork — XIII–XVIII w.
Rec.: Gerlach J., [w:] St. i Mater. do Dz. Wielkop. i Pom., t. 2: 1957, z. 2, s. 477–479; Wędzki A., tamże,
s. 477–479.

708. Trojak Prus Południowych, „Biul. Numizmat.”, 1955, nr 2–3, s. 27–29.
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709. [Podp.: M.G.] Nieznana kontrasygnatura, „Biul. Numizmat”, 1955, nr 4, s. 30–31.
Kontrasygnatura m. Lwowa na talerzu holenderskim.

1956
710. Dola i niedola Henryka XI księcia legnickiego, „Kwartalnik Opolski”, r. 2: 1956, nr 1,
s. 45–64.
1539–1588

711. Ruch numizmatyczny w Gdańsku w XVIII wieku, „Sprawozd. TNT”, t. 8: 1954 [druk:]1956,
z. 1–4, s. 66–67.
1957
712. Samuel Ammon, medalier gdański XVII wieku, [w:] Studia Pomorskie, t. 2, red. M. Walicki,
Wrocław 1957, s. 230–279 [1].
1958
713. Moneta rzymska w Polsce (Les monnaies romaines en Pologne), „Przegląd Archeologiczny”,
t. 10: 1954–1956 [druk.:1958], s. 89–147, mapa 1 [i nadb.].
Omówienie zagadnienia. Opis wykopalisk: Alwernia, Andrzejów, Babięta, Baborów, Bagna, Balczewo, Banie,
Baranw, Bardo, Barlewice, Barnkowo, Bartlikowo, Bartoszów, Bartoszyce, Bąbolin, Bągart (Krukowo), Bełcz
Mały, Bełcze, Bełczna, Bemowskie, Biała, Biała Góra, Białęcino, Białobrzezie, Białogóra, Biecz, Bielawy, Bierkowo, Bierzwienna Długa, Biesiekierz Nawojowy, Biesiekierz Wieś, Bieszkowo, Bieżanów, Błądzikowo, Błędowo, Błonie, Błotnica, Bobolice, Bobrowice, Bochnia, Boćwinki Nowe, Boćwinki Stare, Boguchwałów,
Boguszewo, Bojadła, Bojanowo, Bolesławice, Bolesławiec, Bonikowo, Boruszyn, Bożejewice, Bógpomóż,
Brodziszów, Broniszewice, Brudzawy, Brzeg, Brzesko, Brzeście, Brześć Kujawski, Brzezie, Brzezinko, Brzeziny,
Brzeźnica, Brzeźno, Brzeźno Lęborskie, Brzostków, Buczek, Budachów, Budziszów Wielki, Bychowo, Bydgoszcz, Bystrzyca, Bystrzyca Kłodzka, Bytów, Ceków, Cerekwica, Charbielin, Chełm (I) [pow. i woj. krakowskie], Chełm (II) [m. pow., woj. lubelskie], Chełmno, Chełmża, Chełmżyna, Chludowo, Chmielów, Chmielów Piaskowy, Choćmirowo, Chojna, Chomiąża, Chorula, Choszczno, Chrząszczyce, Chwalibogowice,
Ciepłe, Ciepłowody, Cieszęcin, Cigacice, Cisowo, Cymbark, Czarna, Czarnków, Czarnocin, Czarnowo,
Czarny Dunajec, Czechel, Czechowo, Czermno, Czernina, Czerwięcice, Czerwięcino, Czerwony Kościół,
Częstochowa, Dalewice, Darłowo, Dąbie, Dąbrowa (I) [pow. sępoleński, woj. bydgoskie], Dąbrowa (II)
[pow. będziński, woj. katowickie], Dąbrowa (III) [pow. skierniewicki, woj. łódzkie], Dąbrowa (IV) [pow.
trzebnicki, woj. wrocławskie], Dącrowa Kobułcka, Dąbrowa Królewska, Dejguny, Dębice, Dębina, Dęby,
Długa Goślina, Dłużec, Dobrzyca, Dobrzyń, Dolna (I) [pow. malborski, woj. gdańskie], Dolna (II) [pow.
strzelecki, woj. opolskie], Dorotowo, Drążno, Drwęca, Drzewica, Durąg, Durówko, Dymnik, Działoszyce,
Działoszyn, Dziedzice, Dzierążnia, Dzierzązno Małe, Dzierżoniów, Dzików, Elbląg, Elganowo, Ełk, Fałkowice, Frednowy, Frombork, Garbin, Gawrony, Gąski, Gdańsk, Gębice, Gierłoż, Giżycko, Gleśnica, Gliniany,
Glinka, Gliwice, Głodowo, Głogów, Głogówek Głubczyce, Głuszyca Górna, Gniazdowice, Gniewkowice,
Gniezno, Gnojno, Gola Górowska, Gole, Golub, Gołoty, Gopło (jezioro), Goraj, Gorce, Goryszewo, Gorzupia Dolna, Gostynin, Gostyń, Gościeradz, Gościszewo, Gościno, Góra, Góra Śląska, Górale, Górki, Górki–
Borze, Górna Grupa, Górniki, Górzec, Grab, Grabiszyce, Grabowa, Grabowo, Gręboszów, Grodnowo, Grodzisk Mazowiecki, Grodzisko, Grodziszcze, Gronowo, Gródki, Gródkowo, Grójec, Grudynia Duża, Grudynia
Mała, Grudziądz, Gryfino, Gryżyce, Grzegorzewice, Gubin, Gutowo, Guty, Gziki, Henryków Lubański,
Horniki, Hrubieszów, Inowrocław, Iwanowice, Iwno, Izbicko, Izdebno, Jaćmierz, Jadowniki Mokre, Jakubowice, Jakubowo, Jarczów, Jarnice, Jarocin, Jarosław, Jarosławiec, Jarząbkowo, Jasło, Jastrzębiec, Jaszcz, Jawor
(I) [m. pow., woj. wrocławskie], Jawor (II) [pow. milicki, woj. wrocławskie], Jeleń, Jemielnica, Jenków, Jeszkowice, Jezierzyce, Jeziorko, Jeżów, Jędrzejów, Jędrzychowice, Jodłówka, Juńcewo, Juszkowo, Kalinowice,
Kalisz, Kałdowo, Kamieniec, Kamień (I) [pow. elbląski, woj. gdańskie], Kamień (II) [pow. wejherowski, woj.
gdańskie], Kamień (III) [pow. mrągowski, woj. olsztyńskie], Kamień (IV) [m. pow., woj. szczecińskie], Kamirowo, Karczyn, Karlino, Karsibor, Kazimierz, Kazimierza Wielka, Kąkolewo, Kąty, Kębliny, Kędzierzyn,
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Kępa Rybacka, Kętrzyn, Kiejkuty Stare, Kiełczówek, Kietlice, Kietrz, Kijany, Kikorze. Kleszczewo, Klęskowo,
Kłanino, Kłodawa, Kłodzko, Kobielice, Kobierzyce, Kobierzycko, Kobylnica, Kolczyn Mały, Kołbaskowo,
Komorowo, Konarzew, Konopnica, Kopki, Korytnica, kostrzyn, Kosewo, Koszalin, Koszyce, Kościan, Kościerzyce, Kotowiecko, Kowale (I) [pow. i woj. gdańskie], Kowale (II) [pow. trzebnicki, woj. wrocławskie],
Kowalowice, Koza Wielka, Koziniec, Kozłowa Góra, Kozłówka, Koźle, Koźle Stare, Krakowiec, Kraków,
Krapkowice, Kraszowice, Krawno, Krępiec, Krobia, Kroczyn Mały, Krosno, Krotoszyn, Kruszwica, Kruszyna,
Kryspinów, Krystynopol, Krzewica, Krzynia, Krzywice, Krzywnica, Krzywy Wołów, Krzyżowice, Książ, Kuchary Królewskie, Kuczkowo, Kudowa, Kujawa, Kula, Kupientyn, Kutno, Kuźnica Żelichowska, Kwidzyn,
Kwilcz, Laski, Laskowice, Lasowice, Lasowiec, Latkowo, Ląd, Lednogóra, Legnica, Leleszki, Leszno (I) [m.
pow., woj. poznańskie], Leszno (II) [pow. grodziski, woj. warszawskie], Leśnica, Lewice, Lewków, Leżajsk,
Lębork, Lichnowy, Lignowy, Ligota, Lisewo, Lisy, Lubań, Lubiechowo, Lubieszewo, Lubniewice, Lubomin,
Lubowo, Lubsza, Ludwikowice, Ludwinów, Lutomierz, Lwówek Śląski, Łabędy, Łagiewniki, Łazarzowice,
Łazdoje, Łąkie, Łebcz, Łęcze, Łęczyca, Łęgi, Łęgowo, Łężkowice, Łobez, Łobżenica, Łomnica, Łowicz, Łódź,
Łubnice, Łupice, Łysa Góra, Machary, Maciejowice, Malechowo, Malinka, Malkowice, Małachowo, Mała
Wieś, Małkowice, Mały Łęck, Maniów, Marianów, Marszewo, Marynowy, Masłów, Mazanki, Mazew, Mątwy, Medyka, Metelin, Męcina, Mianowice, Miasteczko, Michałowice, Michałowo, Miedonia, Mielęcin,
Mierczyce, Międzybórz, Międzyrzec, Miętkie, Mikoszewo, Mirocice, Mława, Młodocin, Młodzianowo, Młoteczno, Młynary, Młynica, Mniszek, Moczyły, Modzurów, Mogilno, Mogiła, Mojęcice, Mojtyny, Mokra,
Mokre Łany, Mokrozło, Mokrsko Szlacheckie, Moskorzyn, Mozgowo, Mrągowo, Mrzezino, Mszano, Mucharz, Muntowo, Murczyn, Muszaki, Myjomice, Myszkowo, Myślibórz, Nacław, Naczęsławice, Nałaby, Namysłów, Naugarter Thor, Nawiady, Nekla, Nedzerzew, Nicponie, Niedźwiedna, Niedźwiedź, Niemojewo,
Niemstów, Nienadowa, Nietulisko Małe, Niewiadoma, Nikutowo, Nisko, Niżankowice, Nowa Cerekwia,
Nowa Wieska, Nowa Wieś, Nowa Wieś Wrocławska, Nowawieś, Nowy Bieruń, Nowy Dwór, Nowy Las,
Nowy Port, Nowy Tomyśl, Nysa, Oborniki, Obrzycko, Ochla, Ochodze, Odolanów, Ogrodzieniec, Ojców,
Okalew, Okrąglica, Okunica, Olbrachtowice, Oleśnica, Oleśniki, Oliwa, Olszewice, Oława, Onufrygowo,
Opalenica, Opatów, Opoczki, Opoki, Opole, Orle, Orsk, Orunia, Orzechów, Osiek, Osolin, Osa, Ostrowąs,
Ostrowiec (I) [pow.myśliborski, woj. szczecińskie], Ostrowiec (II) [pow. opatowski, woj. kieleckie], Ostrowo,
Ostróda, Ostrówek, Otłoczyn, Ottówko, Owczarnia, Owidz, Padew, Pakość, Palczewo, Pałczyn, Parchanie,
Parowa, Parsęcko, Parszowice, Pasłęk, Paszowice, Pawłowice, Pelplin, Pełczyn, Pęciszów, Pępowo, Piaski (I)
[pow. inowrocławski, woj. bydgoskie], Piaski (II) [pow. malborski, woj. gdańskie], Pikulice, Piła, Piłaki Wielkie, Pińsk, Piotrkowice, Piotrków Trybunalski, Piskorzów, Piskorzyna, Piwonice, Plebanki, Plecka Dąbrowa,
Pleszew, Pleśno, Płonkowo, Płonkówko, Płowce, Pobiedziska, Poborowice, Poczernin, Podole, Pogorzelec,
Pogrzebień, Pole, Połchowo, Poniec, Popowice, Porąbka, Porzecze, Posucice, Powalina, Poznań, Poznowice,
Prabuty, Praszka, Prażuchy, Prądy, Pronki, Próchnik, Prusinowice, Pruszcz, Przechód, Przelewice, Przełęk,
Przemęt, Przerzeczyn Zdrój, Przezmark, Przędzel, Przodkowo, Przyborów, Przykona, Przytok, Przytocznia,
Przywidz, Psary (I) [pow. turecki, woj. poznańskie], Psary (II) [pow. górowski, woj. wrocławskie], Puck, Pupki, Pyrzyce, Pyszczyn, Pysznica, Racibórz, Racibórz–Studzienna, Racułka, Raczyniewo, Radnica, Radogoszcz,
Radomice, Radostowo, Radoszyce, Radzików, Radzyń Chełmiński, Rakowice, Raków (I) [pow. dzierżoniowski, woj. wrocławskie], Raków (II) [pow. głubczycki, woj. opolskie], Raszowa, Raszyn, Rawicz, Rąpice, Rekowo, Rembieszyce, Resko, Reszel, Rętfiny, Ręków, Robity, Rogalin (I) [pow. śremski, woj. poznańskie], Rogalin (II) (pow. złotowski, woj. poznańskie], Rogoźno, Rojewo, Róściszewko, Rososznica, Roszków, Roszowice,
Roszowski Las, Rozkochów, Rozwadów, Równa, Równe, Róża, Ruda Pabianicka, Rudelsweg, Rudnik, Rumia, Runowo, Ryczywół, Ryn, Rynkowo, Rywałd, Rządz, Rzeszów, Rzędów, Sady, Sałatowo, Saminek, Sandomierz, Sanok, Sądowel, Sątoczno, Schesmershof, Sędziszów, Sępólno Krajeńskie, Sibin, Sichów, Sidzina,
Siedlce, Siedlików, Siedlimowo, Siekierki, Siekierzyn, Sielec, Siemidrożyce, Siemirowice, Siemysł, Sieniawa,
Sienice, Siennica, Sieradz, Sietejów, Sitno, Skalmierowice, Skałka, Skarszewy, Skorocice, Skowarcz, Skroniów,
Skrzetuszewo, Skrzynki, Skrzynno, Sławięcice, Sławików, Słopanowo, Słowikowo, Słup, Słupca, Słupice,
Słupsk, Słupy, Smardzów, Smetówko, Smołdzino, Sobanice, Sobiejuchy, Sobicisko, Sobótka, Sokolniki, Sopot, Sorkwity, Staniątki, Stanomin, Stara Wieś, Stara Woda, Starbienino, Stare Czarnowo, Stare Dolno, Starężynek, Starnin, Staw, Sterławki Wielkie, Stęczniewo, Stocki Młyn, Stodrzew, Straszyn, Strupina, Struszewo,
Stryków, Strzebiecko, Strzegom, Strzelce, Strzeleczki, Strzelno, Strzemkowo, Suchostrzygi, Sulęcin (I) [pow.
jarociński, woj. poznańskie], Sulęcin (II) [m. pow., woj. zielonogórskie], Sulisławice, Sułów, Sużemin, Syców,
Swaryczów, Swarzędz, Swendów, Szadłowice, Szalonka, Szamotuły, Szczawno Zdrój, Szczecin, Szczecinek,
Szczytno, Szelawa, Szpital, Sztum, Sztynort, Szumiłowo, Szwarocin, Szydłowiec, Szyłdak, Szymanowo, Szymanów, Szymiszów, Ścinawa, Śmiełów, Śmigiel, Śrem, Środa Śląska, Środa Wielkopolska, Świdnica, Świecie
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(I) [m. pow., woj. bydgoskie], Świecie (II) [pow. lubański, woj. wrocławskie], Świerczyna, Świętochłowice,
Święty Wojciech, Świniary, Targowisko, Tarnowiec, Tarnowskie Góry, Tarnów, Tarnówko, Terebiniec, Tkaczew, Tłukomy, Tokary, Toniszewo, Topola, Toruń, Toszek, Trąbki Małe, Tropiszów, Tryszczyna, Trzcianka (I)
[pow. i woj. bydgoskie], Trzcianka (II) [pow. pilski, woj. poznańskie], Trzciel, Trzebiel, Trzebnica, Trzemeszno, Tuchola, Tuczno, Tuplice, Turek, Turkowice, Tursko (I) [pow. jarociński, woj. poznanskie], Tursko (II)
[pow. sandomierski, woj. kieleckie], Turznice, Tuszyn, Tyczewo, Tymawa, Tyniec, Ujazd, Ujeścisko, Ujście,
Ulan, Ulikowo, Uściszowice, Uść, Wabcz, Walce, Walidroga, Wałbrzych, Wałcz, Wałdowo, Wałycz, Waplewo, Warblewo, Warlubie, Warszawa, Warszawskie, Waszkowo, Wawrochy, Wąbrzeźno, Wągrowiec, Wąsosz,
Węgielsztyn, Węgorzewo, Węgrów, Węgrzyce, Wichrów, Widlice, Wielbark, Wielgie, Wielkawieś, Wierchlesie, Wierzchno, Wierzchosławice, Więcławice, Wilanów, Wilczkowice, Wilczkowo, Wilczyce, Wilkowyja,
Wilków, Wińsko, Wiśniewo, Witakowice, Witkowo, Witoszyce, Witów, Wizna, Włocławek, Włodzienin,
Włosień, Wodzisław, Wohyń, Wojciechowo Małe, Wojcieszków, Wojków, Wojnicz, Wojnowice (I) [pow.
głubczycki, woj. opolskie], Wojnowice (II) [pow. raciborski, woj. opolskie], Wojszyce, Wojtkowice, Wola
Branicka, Wola Rogozińska, Wolany, Wolimierz, Wołów, Wonorze, Wójcin, Wrocław, Wrocław–Kużniki,
Wszołów, Wybranowo, Wysoka (I) [pow. wejherowski, woj. gdańskie], Wysoka (II) [pow. pasłęcki, woj. olsztyńskie], Wysoka Gryfińska, Zabełcze, Zabrze, Zabrzeż, Zagórzyn, Zakrzewo, Zakrzów (I) [pow. i woj. opolskie], Zakrzów (II) [pow. strzelecki, woj. opolskie], Zakrzów (III) [pow. oleśnicki, woj. wrocławskie], Zalesie,
Zarzecze, Zaskoczyn, Zaspy Małe, Zawichost, Zawiercie, Zawiszyce, Zawonia, Zborowice, Zbójno, Zdory,
Zdroje, Zdzieci, Zgierz, Zgniłobłoty, Zgorzelec, Zielona Góra, Zielona Łąka, Ziemlin Mały, Ziębice, Złotoria, Złotowo, Złoty Potok, Zofipole, Zubowice, Zwiartów, Żagań, Żary, Żelechlin, Żelisławice, Żerkowice,
Żerniki Wielkie, Żłobizna, Żmigród (I) [pow. jasielski, woj. wrocławskie], Żmigród (II) [pow. milicki, woj.
wrocławskie], Żnin, Żywiec.
Streszcz.: „Sprawozd. TNT”, t. 6: 1952 [druk:] 1955, s. 71–73; „Bibl. Class. Orient.”, 1962, kol. 262–263.
Rec.: Wielowiejski J., „Archeologia”, t. 10: 1958, s. 247–251.

714. Monety królewskie Przemysława II, „Wiadomości Numizmatyczne”, r. 2: 1958, z. 3,
s. 11–15.
715. Skarb brakteatów z Anusina, „WN”, r. 2: 1958, z. 4, s. 1–7, tabl. 1.
Brakteaty Mieszka III, Bolesława ks. kujawskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego z końca XII w., Władysława
Odonica ks. kaliskiego.

1959
716. Goebel (Gobelius) Jan, (ok. 1525–1588), mincerz, PSB, t. VIII/2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1959, s. 196.
Por. poz.

717. Goerloff Gabriel, (1605–1655), mincerz bydgoski, opolski i cieszyński, PSB, t. VIII/2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1959, s. 199.
718. Moneta arabska w Polsce IX i X wieku, „Zap. Hist.”, t. 24: 1958–1959 [druk: 1959], z. 1,
s. 7–61, tabl. 1, mapy 2.
Obok omówienia zagadnienia, załączono dwie mapy przedstawiające miejsca skarbów i znalezisk monet arabskich w ZSRR i w Polsce z VIII–XI w. (wraz z podziałem na ówczesne powiaty) oraz spis i omówienie wykopalisk: Balin, Barczewo, Barkowo, Bartoszyce, Białogard, nieznana bliżej miejscowość w ówczesnym woj.
białostockim, nieznana miejscowość na Podlasiu, Biały Zdrój, Bielawy, Bielkowo, Bierkowo, Bierzgłowo,
Bobolice, Bochnia, Bocianowo, Bogucin, Borzęciczki, Braniewo, Bronczyn, Bugaj, Bydgoszcz, Bystrzyca,
Canitz (?) [pow. łobeski], Ciechanów, Ciepłe, Czechów Górny, Dargowice, Darłowo, Darżewo, Dębnowo,
Długobór, Dobra (I) [pow. płocki, woj. warszawskie], Dobra (II) [pow. nowogardzki, woj. szczecińskie], Drohiczyn, Dzierżążnia, Dzierzchnica, Elbląg, Garłowice, Gąbin, Gdańsk, Gębice, Gniechowice, Gniezno, Gogolice, Gorzno, Gostyń, Goszczyna, Gościejewice, Gościszewo, Gralewo, Grzybowo, Gwiazdowo, Horniki,
Inowrocław, Instenin, Jarocin, Kalbudy, Kamień Pomorski, Kamieniec, Kania, Karczew, Karnice, Karwiany,
Kąty, Kębłów, Kleszczewo, Klukowice, Kłecko, Kołobrzeg, Kopytkowo, Kostomłoty, Kostrzyn n. Odrą, Kowal, Kowalewo, Krasnołęka, Kurowo, Ldzań, Lubin, Lublin, Łabędzie, Łączny Młyn, Łążyn, Łęczyca, Łężyca,
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Łubowo, Łupowa, Magnuszewice, Majków, Maszenice, Maurzyce, nieznana bliżej miejscowość na Mazowszu, Mgowo, Miastko, Mikołajewice, Młyn Lossowski, Mniszki, Modlimowo, Mózgowo, Murczyn, Myślibórz, Niechodzin, Nojewo, Nowa Wieś, Nowe Warpno, Obra, Obrzycko, Ochle, Oliwa, Ołobok, nieznana
bliżej miejscowość w woj. olsztyńskim, Opalenie, Orunia, Parlin, Piaski, Płock, Płoty, Poczałkowo, Połczyn
Zdrój, Popielewo, Poznań, Prakwice, Przmęt, Przemyśl, Przybranowo, Psary, Puck, Radzików, Rakoniewice,
Ramsowo, Raszewy, Rawicz, Resko, Runowo Krajeńskie, Rusowo, Rybaki, Rybice, Rypin, Sejkowice, Selnowo, Sędzinko, Siemyśl, Sieroszewice, Silma, Skrzetuszewo, Sławinek, Słupsk, Sojkowice, Sokolniki, Sopot,
Sośnica, Stargard, Stary Dworek, Stegna, Stępocin, Stojkowo, Stroszki, Strzeczona, Szamotuły, nieznana bliżej miejscowość woj. szczecińskiego, Świątniki, Świdwin, Świnoujście, Szępopel, Tarnowo, Torcz, Trzebawie,
Trzebianowo, Trzebuń, Tum, Turwia, Rurze, Ujeściska, Ulejno, Uść, Wągrowiec, Wejherowo, Węgierskie,
Wicienice, Widuchowa, nieznana bliżej miejscowość w Wielkopolsce, Wielowieś, Wilczy Dół, Wilkowo,
Wińsko, Wolin, Wszemirów, Wysoka Kamieńska, Zakrzewo, Zalesie, Zalewo.
Streszcz.: „Sprawozd. PTPN”, 1950–1951, nr 1, s. 76–77.
Rec.: Kiersnowski R., „WN”, r. 3: 1959, z. 3–4, s. 224–226.

719. Nàlezy minci ve Slezsku z 10. a 11. stoletì, „Čas. Slezsk. Mus.”, t. 8: 1959, series B: Historia,
s. 101–113.
Bolchowice, Bolesławice, Bychów, Bystrzyca, Cienkowiec, Droże, Działoszyn, Gniechowice, Gostyń, Karwiany, Kąty, Kębłów, Komárov (Czechosłowacja), Kowale, Legnica, Letnica, Lubień, Lužice Horni (Czechosłowacja), Maniów, Niemcza, Opole–Ostrówek, Pęgów, Radzików, Siemianowice, Sobocisko, Sokolniki, Sośnica, bliżej nieokreślone miejscowości na Śląsku, Śrem, Strosek, Syców, Tułowice, Ulesie, Wilków, Wińsko,
Wrocław, Wszemirów, Ząbkowice, Zgorzelec.

720. Pieczęcie i herb Słupska, „Zap. Kosz.”, t. 3: 1959, z. 4, s. 3–14.
XIII–XIX w.

721. Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego, Lublin 1959, Towarzystwo Naukowe
KUL, t. 49, ss. 102.
Herby i pieczęcie woj. lubelskiego, ziemi chełmskiej, miast i wsi: Adamowa, Annopola, Babina, Baranowa,
Bełżyc, Białej Podlaskiej, Biłgoraja, Biskupic, Bychawy, Bystrzycy, Chełma, Chodla, Czemiernik, Dokudowa,
Dubienki, Firleja, Frampola, Głuska, Goraja, Gorzkowa, Grabowca, Horodła, Horodyszcza, Hrubieszowa,
Ireny (I) [pow. puławski], Ireny (II) [pow. kraśnicki], Izbicy, Janowa Lubelskiego, Janowa Podlaskiego, Jarczowa, Józefowa (I) [pow. biłgorajski], Józefowa (II) [pow. puławski], Kamionki, Kazimierza Dolnego, Kocka, Kodnia, Komarowa, Końskowoli, Konstantynowa, Kraśnika, Krasnobrodu, Krasnegostawu, Kryłowa,
Krzeszowa, Kurowa, Lubartowa, Lublina, Łaszczowa, Łęcznej, Łomazów, Łukowa, Łysobyków, Markuszowa,
Michowa, Międzylesi, Międzyrzeca, Modliborzyc, Opola, Orchówka, Ostrowa, Parczewa, Pawłowa, Piasków
Luterskich, Piszcząca, Podzamcza, Puchaczowa, Radzynia, Rejowca, Rossoszy, Sarnaków, Sawina, Serokomli,
Skierbieszowa, Sławatycz, Stoczka, Szczebrzeszyna, Tarnogóry, Tarnogrodu, Terespola, Tomaszowa, Turobina,
Tyszowców, Uchani, Urzędowa, Wąwolnicy, Wieniawy, Wisznic, Włodawy, Wohynia, Wojsławic, Zaklikowa,
Zamościa, Żółkiewki — XIV–XX w.
Rec.: Widełko M., „Rocznik Lubelski”, t. 4: 1961 [druk:] 1962, s. 315–317; Haisig M. [podp.: H.M.],
„St. Źródłozn.”, t. 8: 1963, s. 245.

722. Półgroszki świdnickie, „WN”, r. 3: 1959 z. 3–4, s. 169–197.
I. W Świdnicy; II. Na Śląsku; III. W Polsce; IV. W Niemczech — I poł. XVI w.

723. Slezsky kniže Boleslav Vysoký, „Slez. Num.”, 1959, nr 19, s. 2–3.
724. Szczerbiec, polski miecz koronacyjny, „Małopol. St. Hist.”, t. 2, z. 2–3, s. 5–18 [2].
X–XX w.
Polem.: Kuczyński S.K., O polskim mieczu koronacyjnym. Na marginesie artykułu Mariana Gumowskiego
„Szczerbiec, polski miecz koronacyjny”, „Małop. St. Hist.”, t. 2: 1959, nr 2–3, s. 5–18; „Przegl. Hist.”, t. 52:
1961, z. 3, s. 562–577, tabl. 1.

725. [Wspólnie z Marią Bogucką], Goebel (Gobelius) Kasper (ur. ok. 1530–zm. po 1605), przedsiębiorca i mincerz gdański, PSB, t. VIII/2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1959, s. 196–197.
Por. poz. 670.
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1960
726. Denary nebo kvartniký, prel. J. Kalus, „Slez. Num.”, č. 1–2 (21–22): 1960, s. 3.
Polem.: Pošvár J., K otázce slezkých kvartníků, tamże, č. 4–5 (24–25): 1960, s. 16–17; tenże, Ješté k slezským
kvartníkům, tamże, č. 18–19 (38–39): 1963, s. 70–72.

727. Ein Thorner Fund von Brakteaten de Deutschen Ordens, „Berl. Num. Zeit.”, 1959–1960,
nr 25–26 [i odb.].
Polem.: Waschinski E., Zum Thorner Ordensbrakteaten von 1950, „Berl. Num. Zeit.”, 1962, s. 59–64.

728. Handbuch der polnischen Numismatik, Graz 1960, Akademische Druck. u. Verlagsanstalt,
ss. XI [I], 226 [2], tabl. 56 [1], mapa 1.
Historia monety: wprowadzenie (biblioteka numizmatyczna, zbieracze i zbiory, znaleziska monet, podział
polskiej historii pieniądza). Początki: charakterystyka znalezisk monetarnych, znaleziska monet greckich, znaleziska monet rzymskich, znaleziska monet arabskich; znaleziska monet niemieckich, znaleziska monet innych. Okres denarowy: charakterystyka i podział, źródła i znaleziska monet, miara i ciężar, nazwy i podział,
stopy mennicze za Piastów, Mieszko I (†992), Bolesław Chrobry (992–1025), monety biskupie, Bolesław
Śmiały (1058–1079), Władysław Herman (1079–1102), Bolesław III Krzywousty (1102–1138), Władysław
Wygnaniec (1138–1146), Bolesław Kędzierzawy (1146–1173), Mieszko Stary (1173–1202), prawo mennicze za Piastów, następcy Mieszka Starego, Małopolska, Śląsk, Wielkopolska, Kujawy i Mazowsze, polski Kościół, zakon krzyżacki. Okres groszowy: charakterystyka, żródła i znaleziska monet, grosze czeskie, floreny
i dukaty, znaki i stopy mennicze, śląskie Scherfe, Władysław Łokietek (1306–1333), Kazimierz Wielki
(1333–1370), Ludwik Węgierski (1370–1383), Jadwiga (1384–1386), księstwo mazowieckie, Władysław
Jagiełło (1386–34), monety litewskie, Władysław Warneńczyk (1434–44), Kazimierz Jagiellończyk (1447–
1492), Jan Olbracht (1492–1501), Aleksander Jagielończyk (1501–1506), monety jagiellońskie na Śląsku,
Czechach i Węgrzech. Okres złotowy: charakterystyka, źródła i znaleziska monet, podział; Zygmunt Stary
(1506–1548): charakterystyka, monety koronne, monety Prus Królewskich, monety litewskie, monety gdańskie, monety elbląskie; Zygmunt August (1545–1572): charakterystyka, monety litewskie, monety miejskie
Gdańska, Elbląga und Fraustadt, monety inflanckie (1573/74–1589); Stefan Batory (1576–1586): charakterystyka, przepisy mennicze, monety koronne wybijane w Olkuszu, Poznaniu i Malborku, monety wybijane
w Nagybánya, monety litewskie; gdańskie I ryskie Prägungen; i. Rigaer Prägungen. Zygmunt III Waza
(1587–1632): charakterystyka, pojedyncze Zeitabschnitte, stopy menncze, wartość monet, monety koronne,
mennice w Olkuszu, Poznaniu, Fraustadt, Bydgoszczy, Malborku, Lublinie, Krakowie i in., monety litewskie,
monety gdańskie, toruńskie, ryskie; monety miejskie poznańskie, Fraustadt, elbląskie, monety prywatne
z Łobżenicy, szwedzkie Prägungen. Władysław IV (1632–1648): bezkrólewie 1632, charakterystyka, monety
moskiewskie, koronne, litewskie, śląskie z Opola, monety miejskie Gdańska, Torunia, monety elbląskie. Jan
Kazimierz (1649–1668): charakterystyka, Münzverordnungen; c. Münzpreise; d. Kronmünzen; e. Münze
in Krakau; f. Münze zu Posen; g. Münze in Fraustadt; h. Münze zu Bromberg; i. Münze in Lemberg; j. Münze in Ujazdow bei Warschau; k. Münze in Oppeln; l. Münze von Litauen; m. Städtische Münze in Danzig;
n. Städtische Münze zu Thorn; o. Städtische Münze zu Elbing. XII. Michael Korybut Wisniowiecki (1669–
1673): a. Kronmünzstätten; b. Münzen von Danzig; c. Münze in Thorn; d. Münze zu Elbing. XIII. Johann
III. Sobieski (1676–1696): a. Charakteristik; b. Münze zu Bromberg; c. Münze zu Krakau; d. Münze zu
Wilna; e. Münze zu Danzig. XIV. August II. der Starke (1697–1733): a. Charakteristik; b. Polnische Prägungen; c. Litauische Prägungen; d. Sächsische Prägungen; e. Städtische Prägungen. XV. August III. (1733–
1763): a. Charakteristik; b. Polnische Kupferwärung; c. Silber– und Goldwährung; d. Preusichen Fälschungen; e. Sächsische Prägungen; f. Prägungen der Könmiglichen Prinzen; g. Danziger Prägungen; h. Prägungen
von Thorn; i. Prägungen von Elbing. XVI. Stanislaus August (1764–1796): a. Charakteristik; b. Krakauer
Münze; c. Warschauer Münze; d. Freiheitskampf Kosciuszkos 1794; e. Münzvorschläge und Proben; f. Danziger Münzen; g. Münzen von Thorn. XVII: Das geteile Polen (1772–1914): a. Charakteristik; b. Östereichischen Prägungen; c. Preussische Prägungen; d. Freie Stadt Danzig; e. Fürstentum Warschau; f. Kongress–Polen; g. Freiheitskampf des Jahres 1831; h. Russifizierung der Münze; i. Freie Stadt Krakau; j. Polnischen
Banknoten; k. Private Metallmünzen; l. Privates Papiergeld. XVIII. Das XX. Jahrhundert: a. Charakteristik;
b. Privates Metallgeld der Kriegszeit (1914–1918); c. Pivate Papierscheine der Kriegszeit (1914–1920); d. Polnisches Staatliches Hartgeld; e. Proben und Denkmünzen; f. Staatliches Papiergeld; g. Hartgeld der Freien
Stadt Danzig; h. Papiergeld der Freien Stadt Danzig. II. Teil: Münzkunde. Typenverzeichnis seit Miseco I.
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(†992): Miseco I., 963–992; Boleslaw I. der Grosse, 992–1025; Bischöfliche Prägungen des XI. Jahrhunderts; Boleslaw II., 1058–1079; Wladislaw Hermann, 1079–1102; Boleslaw III. Schiefmund, 1102–1138;
Wladislaw II., 1138–1146; Boleslaw IV. Kraushaar, 1146–1173; Miseco III. Der Alte, 1173–1202; Kazimir
der Gerechte, 1177–1199; Odo von Grosspolen, 1177–1194; Leszko von Masovien, 1177–1186; Boleslaw
der Hohe von Schlesien, 1177–1201; Erzbischof von Gnesen, 1177–1200; Boleslaw von Kujawien. 1186–
1195; Miseco von Kalisch, 1186–1194; Kleinpolen im XIII. Jahrhundert; Schlesien im XIII. Jahrhundert;
Grosspolen im XIII. Jahrhundert; Kujawien im XIII. Jahrhundert; Mazowien im XIII. Jahrhundert; Geistlichkeit im XIII. Jahrhundert; Deutscher Orden im XIII. Jahrhundert (in Auswahl); Knopfbrakteaten vom
Ende des XIII. Jahrhunderts; Schlesische Scherfe (Quartenses), 1290–1330; Wladislaus I. Ellengang, 1306–
1333; Kasimir der Grosse, 1333–1370; Ludwig I. von Ungarn, 1370–1382; Wladislaw von Oppeln, 1379–
1396; Hedwig, 1384–1386; Masowien; Wladislaw Jagello, 1386–1434; Wladislaw Varnensis, 1434–1444;
Kasimir Jagello, 1447–1492; Johann Albert, 1492–1501; Alexander, 1501–1506; Sigismund I. der Alte,
1506–1548 (a. Kronprägungen, b. Litauische Prägungen, c. Preussische Prägungen, d. Danziger Prägungen,
e. Elbinger Prägungen); Sigismund August, 1547–1572 (a. Litauische Prägungen, b. Livländische Prägungen,
c. Danziger Prägungen, d. Andere städtischen Münzen, e. Interregnum, 1573); Stephan Batory, 1576–1586
(a. Kronmünzen, b. Preussische Münzer, c. Litauische Münzen, d. Siebenbürgische Münzen, e. Belagerung
in Danzig, 1577, f. Danziger Prägungen nach 1577; g. Rigaische Prägungen); Sigismund III., 1587–1632
(a. Kronprägungen, b. Litauische Prägungen; c. Danziger Prägungen, d. Prägungen von Thorn; e. Prägungen
von Elbing; f. Prägungen von Riga, g. Prägungen der Stadt Posen; h. Prägungen der Stadt Fraustadt; i. Prägungen von Lobsenz; k. Schwedische Prägungen; l. Prägungen von Reval); Interregnum 1632; Wladislaw IV.,
1633–1648 (a. Kronprägungen, b. Litauische Prägungen, c. Danziger Prägungen, d. Thorner Prägungen,
e. Andere Prägungen); Johann Kasimir, 1649–1668 (a. Kronprägungen, b. Litauische Prägungen, c. Schlesische Prägungen, d. Danziger Prägungen, e. Thorner Prägungen, f. Elbinger Prägungen); Michael Koribut
Wisniowiecki, 1669–1673 (a. Kronprägungen, b. Danziger Prägungen, c. Thorner Prägungen, d. Elbinger
Prägungen); Johann III. Sobieski, 1676–1696 (a. Kronprägungen, b. Litauische Prägungen, c. Danziger
Prägungen); August II. der Starke, 1697–1732 (a. Kronprägungen, b. Litauische Prägungen, c. Städtische
Prägungen, d. Sächsisch–polnische Münzen, e. Gelegenheitsmünzen); August III, 1733–1763 (a. Kronprägungen, b. Danziger Prägungen, c. c. Thorner Prägungen, d. Elbinger Prägungen, e. Polnisch–sächsische
Prägungen, f. Gelegenheitsmünzen, g. Königlich–polnische Prinzen); Stanislaus August, 1764–1795
(a. Kronprägungen, b. Gelegenheits–Prägungen, c. Probe–Prägungen, d. Danziger Prägungen, e. Thorner
Prägungen); Nach den Teilungen Polens (a. Österreichische Prägungen für Galizien, b. Preussische Prägungen, c. Freie Stadt Danzig, d. Fürstentum Warschau, e. Belagerung von Zamosc 1813, f. Grossherzogtum
Posen, g. Kongress–Polen, h. Freiheitskampf 1831, i. Russisch–polnische Prägungen, k. Russische Prägungen
aus der Münzstätte Warschau, l. Freie Stadt Krakau, 1835; Neu–Polen (a. Okkupations–Prägungen, b. Offizielle Prägungen, c. Probe und Gelegenheitsmünzen, d. Freie Stadt Danzig). III. Teil: A. Erklärung der Münzzeichen usw. (a. Buchstaben auf Münzen, b. Wappen der Grossschatzmeister, c. Andere Wappen, d. Münzzeichen); B. Numismatische Metrologie (a. Mark und ihre Teilung, b. Münzfuss unter den Piasten, c. Münzfuss
im XIV. Jahrhundert, d. Münzfuss im XV. Jahrhundert, Preise des Dukatens und Verhältnis des Goldes zum
Silber in Polen, f. Preis einer Krakauer Mark (48 Groschen) in gewöhnlicher polnischen Münze, g. Kurs der
polnischen Münzen zur Zeit Sigismund I. 1506–1548, h. Münzkalkulation im Jahre 1526, i. Der Münzfuss
zur Zeit Sigismunds I. 1506–1548, k. Kurs der litauischen Münzen zur Zeit Sigismunds August 1545–1572,
l. Verhältnis der polnischen zu den litauischen Groschen zur Zeit Sigismund Augusts 1545–1572, m. Münzfuss zur Zeit Sigismund Augusts 1545–1572, n. Münzfuss zur Zeit des Königs Stefan Báthory 1576–1586,
o. Preis eines polnischen Dukaten im XVI. und XVII. Jahrhundert, p. Münzfuss zur Zeit König Sigismund III.
1587–1632, r. Fuss der litauischen Münzen Sigismunds III. 1587–1632, s. Kurs der Taler und Dukaten zur
Zeit Sigismunds III. 1587–1632, t. Verringerung des Münzfusses zur Zeit Sigismunds III., u. Münzfuss zur
Zeit Johann Kasimirs 1649–1668, w. Münzkalkulation laut Verordnung des Schatzmeisters vom 23. III.
1658, x. Fuss der litauischen Münzen zur Zeit Johann Kasimirs 1648–1668, y. Diukatenpreis zur Zeit König
Johann Kasimirs 1649–1668, z. Fuss der Danziger Münzen zur Zeit Johann Kasimirs und Johanns III. Sobieski, aa. Münzfuss zur Zeit Johanns III. Sobieski, bb. Münzkurse laut Landtagsbeschluss von 1717,
cc. Münzfuss der Zeit Augusts III. 1733–1763, dd. Fuss der Danziger und Elbinger Münzen zur Zeit Augusts III. 1760–1763, ee. Münzfuss zur Zeit Stanislaw Augusts 1764–1795, ff. Münzkurse zur Zeit Stanislaw
Augusts 1764–1796, gg. Preise eines Dukatens und Talers in Polen von XVI. bis zum XVIII. Jahrhundert,
hh. Münzfuss zur Zeit des Herzogtums Warschau 1807–1815, ii. Münzfuss zur Zeit Kongress–Polens 1815–
1834, kk. Münzfuss der Warschauer Prägungen in den Jahren 1834–1854, ll. Teilung des russischen Pfundes,
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mm. Münzfuss Polens in den Jahren 1924–1939, nn. Münzfuss der Freien Stadt Danzig in den Jahren 1923–
1939); C. Verzeichnis der Münzstätten (a. Münzstätten Pomerns, b. Münzstätten Preussens, c. Münzstätten
Kujawiens, d. Münzstätten Grosspolens, e. Münzstätten Schlesiens, f. Münzstätten Kleinpolens, g. Münzstätten Masowiens, h. Münzstätten Litauens, i. Andere Münzstätten).
Rec.: Kiersnowski R., „WN”, r. 5: 1961, z. 1, s. 51–55.

729. Herb i pieczęcie Nowego Sącza, „Rocznik Sądecki”, t. 4: 1960, s. 71–88, tabl. 2 [i nadb.].
XIII–XX w.

730. Herby miast polskich, Warszawa 1960, Arkady, ss. 360.
I. Heraldyka miejska (znaczenie heraldyki, liczba miast). II. Geneza herbów miejskich (ustawodawstwo —
nadawanie i zatwierdzanie herbów, wykaz herbów nadanych). III. Rozmaitość herbów miejskich (motywy
miejskie, książęce, kościelne, rycerskie i inne). IV. Źródła heraldyczne (archiwa, muzea, biblioteki). V. Ustalanie herbów (poszukiwanie syntezy heraldycznej i związane z tym trudności). Reprodukcje herbów miast
posiadających wówczas prawa miejskie, jak i dawnych (mających bogatą przeszłość historyczną): Aleksandrowa Kujawskiego, Andrychowa, Augustowa, Babimostu, Baborowa, Bani, Baranowa, Baranowa Sandomierskiego, Barcina, Barczewa, Barlinka, Bartoszyc, Barwic, Bełchatowa, Bełżyc, Będkowa, Będzina, Białej (I)
[część Bielska Białej], Białej (II) [pow. prudnicki, woj. opolskie], Białej Piskiej, Białej Podlaskiej, Białej Rawskiej, Białaczowa, Białobrzegów, Białogardu, Białego Boru, Białegostoku, Biecza, Bielawy, Bielska, Bielska–
Białej, Bielska Podlaskiego, Bierunia Starego, Bierutowa, Biłgoraja, Biskupca, Bisztynka, Błaszków, Błażowej,
Błonia, Bnina, Bobolic, Bochni, Bodzentyna, Boguszowa, Bojanowa, Bolkowa, Borku, Braniewa, Brańska,
Brodnicy, Broku, Brzegu, Brzegu Dolnego, Brzeska, Brześcia Kujawskiego, Brzezin, Brzezin Śląskich, Brzostka, Brzozowa, Buka, Buska Zdroju, Bychawy, Byczyny, Bydgoszczy, Bystrzycy Kłodzkiej, Bytomia, Bytomia
Odrzańskiego, Bytowa, Cedyni, Chełma, Chełmna, Chełmży, Chęcin, Chmielnika, Chocianowa, Chociwla,
Chocza, Chodcza, Chodzieży, Chojny, Chojnic, Chojnowa, Chorzeli, Choszczna, Chronowa, Chrzanowa,
Ciechanowic, Ciechanowca, Ciechanowa, Cieplic Śląskich Zdroju, Cieszanowa, Cieszyna, Ciężkowic, Czaplinka, Czarnego, Czarnkowa, Czechowic–Dziedzic, Czeladzi, Czempinia, Czerniejewa, Czerska, Czerwińska, Częstochowy, Człuchowa, Darłowa, Dąbia, Dąbrowy Górniczej, Dąbrowy Tarnowskiej, Dąbrówna, Debrzna, Dębicy, Dobczyc, Dobiegniewa, Dobrej (I) [pow. nowogardzki, woj. szczecińskie], Dobrej (II) [pow.
radzymiński, woj. warszawskie], Dobrego Miasta, Dobrodzienia, Dobrzan, Dobrzynia, Dolska, Drawska
Pomorskiego, Drezdenka, Drobina, Drohiczyna, Dukli, Dusznik Zdroju, Dynowa, Działdowa, Działoszyc,
Dzierzgonia, Dzierżoniowa, Elbląga, Ełku, Fordonu, Fromborka, Frysztaka, Garwolina, Gąbina, Gąsawy,
Gdańska, Gdyni, Giżycka, Gliwic, Głogowa, Głogowa Małopolskiego, Głogówka, Głowna, Głubczyc, Głuchołaz, Gniewu, Gniewkowa, Gniezna, Goleniowa, Goliny, Golubia–Dobrzynia, Gołańczy, Gołdapi, Goniądza, Gorlic, Gorzowa Śląskiego, Gorzowa Wielkopolskiego, Gostynina, Gostynia, Gowarczowa, Góry, Góry
Kalwarii, Górowa Iławeckiego, Górzna, Grajewa, Grodkowa, Grodźca, Grodziska Mazowieckiego, Grodziska
Wielkopolskiego, Grójca, Grudziądza, Grybowa, Gryfic, Gryfina, Gryfowa Śląskiego, Gubina, Helu, Horodła, Hrubieszowa, Inowłodza, Iławy, Iłży, Inowrocławia, Ińska, Janowca Wielkopolskiego, Janowa Lubelskiego, Jaraczewa, Jarocina, Jarosława, Jasienia, Jasła, Jastrowia, Jawora, Jaworzna, Jedwabnego, Jeleniej Góry,
Jezioran, Jędrzejowa [m. pow., woj. kieleckie], Jordanowa, Jutrosina, Kalisza, Kalisza Pomorskiego, Kalwarii
Zebrzydowskiej, Kałuszyna, Kamiennej Góry, Kamieia Krajeńskiego, Kamiony, Kańczugi, Kargowej, Karlina, Kartuz, Katowic, Kazimierza Dolnego, Kątów Wrocławskich, Kcynii, Kępna, Kętrzyna, Kęt, Kielc, Kietrza, Kleczewa, Kluczborka, Kłecka, Kłobucka, Kłodawy, Kłodzka, Knurowa, Knyszyna, Kobylina, Kocka,
Kolbuszowej, Kolna, Koła, Kołobrzegu, Koniecpola, Konina, Konstantynowa Łódzkiego, Końskich, Końskowoli, Koronowa, Kostrzyna, Kostrzynia, Koszalina, Kościana, Kościerzyny, Kowala, Kowalewa Pomorskiego,
Kowar, Koziegłów, Kozienic, Koźla, Koźmina, Kożuchowa, Kórnika, Krajenki, Krakowa, Krapkowic, Krasnegostawu, Kraśnika, Krobi, Krosna, Krosna Odrzańskiego, Krośniewic, Krotoszyna, Kruszwicy, Krynicy Zdroju, Krzepic, Krzywinia, Książa Wielkopolskiego, Kutna, Kwidzyna, Lanckorony, Lądka Zdroju, Legnicy,
Leska, Leszna, Leśnicy, Lewina Brzeskiego, Leżajska, Lęborka, Lędyczka, Lidzbarka, Lidzbarka Warmińskiego, Limanowej, Lipian, Lipna, Lipska, Lubaczowa, Lubania, Lubartowa, Lubawy, Lubawki, Lubienia Kujawskiego, Lubina, Lublina, Lublińca, Lubomierza, Lubrańca, Lubrzy, Lubska, Lwówka, Lwówka Śląskiego,
Łabiszyna, Łańcuta, Łasina, Łasku, Łazisk Górnych, Łeby, Łęcznej, Łęczycy, Łobza, Łobżenicy, Łomży, Łosic,
Łowicza, Łodzi, Łukowa, Makowa Mazowieckiego, Makowa Podhalańskiego, Malborka, Małogoszczy, Margonina, Maszewa, Miasteczka Krajeńskiego, Miastka, Miechowa, Miejskiej Górki, Mielca, Mieroszowa,
Mieszkowic, Międzyborza, Międzychodu, Międzylesia, Międzyrzecza, Międzyrzecza Podlaskiego, Mikołowa,
Mikstatu, Milicza, Miłosławia, Mińska Mazowieckiego, Mirosławca, Mirska, Mławy, Modliborzyc, Mogiel-
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nicy, Mogilna, Morąga, Mordów, Morynia, Mosiny, Mrągowa, Mroczy, Mszany Dolnej, Mszczonowa, Murowanej Gośliny, Muszyny, Mysłowic, Myślenic, Myśliborza, Nakła n. Notecią, Namysłowa, Nasielska, Nidzicy, Niebylca, Niedobczyc, Niemczy, Niemodlina, Niepołomic, Nieszawy, Niska, Nowej Rudy, Nowej Soli,
Nowego, Nowego Miasta Lubawskiego, Nowego Miasta n. Pilicą, Nowego Warpna, Nowogardu, Nowogrodźca, Nowogrodu, Nowego Bytomia, Nowego Dworu Gdańskiego, Nowego Dworu Mazowieckiego, Nowego Sącza, Nowego Stawu, Nowego Targu, Nowego Tomyśla, Nysy, Obornik, Odolanowa, Okonka, Olecka, Olesna, Oleśnicy, Olkusza, Olsztyna, Olsztynka, Oławy, Opalenicy, Opatowa, Opoczna, Opola, Opola
Lubelskiego, Ornety, Orzysza, Osiecznej, Ostrołęki, Ostrorogu, Ostrowca Świętokrzyskiego, Ostródy, Ostrowa Lubelskiego, Ostrowa Mazowieckiego, Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrzeszowa, Ośna, Oświęcimia,
Otmuchowa, Otwocka, Ozorkowa, Ożarowa, Pabianic, Paczkowa, Pajęczna, Pakości, Parczewa, Pasłęka, Pelplina, Pełczyc, Piaseczna, Piekar Śląskich, Pieniężna, Pilzna, Piły, Pińczowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Pisza,
Piwnicznej, Pleszewa, Płocka, Płońska, Płotów, Pniew, Pobiedzisk, Poddębic, Pogorzeli, Polanowa, Połańca,
Połczyna Zdroju, Ponieca, Poznania, Prabut, Praszki, Prochowic, Proszowic, Prudnika, Przasnysza, Przedborza, Przedcza, Przemyśla, Przeworska, Przysuchy, Pszczyny, Pszowa, Pucka, Puław, Pułtuska, Pyrzyc, Pyskowic, Pyzdr, Raciąża, Raciborza, Radkowa, Radlina, Radomia, Radomska, Radomyśla Wielkiego, Radymna,
Radziejowa, Radzionkowa, Radzymina, Radzynia Chełmińskiego, Radzynia Podlaskiego, Rajgrodu, Rakoniewic, Raszkowa, Rawy Mazowieckiej, Rawicza, Recza, Reska, Reszla, Rogoźna, Ropczyc, Różana, Rudnika,
Rybnika, Rychwału, Rydułtów, Rydzyny, Rymanowa, Rynu, Rypina, Rzepina, Rzeszowa, Sandomierza, Sanoka, Sarnowy, Sejn, Serocka, Sędziszowa, Sępólna Krajeńskiego, Sianowa, Siedlec, Siemianowic Śląskich,
Sieniawy, Sieradza, Sierakowa, Sierpca, Skalbmierza, Skarszew, Skaryszewa, Skawiny, Skierniewic, Skoczowa,
Skoków, Skwierzyny, Sławy, Sławkowa, Sławna, Słomnik, Słubic, Słupcy, Słupska, Sobótki, Sochaczewa, Sokołowa Małopolskiego, Sokołowa Podlaskiego, Sokółki, Solca Kujawskiego, Sopotu, Sosnowca, Srokowa,
Stargardu Szczecińskiego, Starogardu Gdańskiego, Starego Sącza, Staszowa, Stawisk, Stawiszyna, Stęszewa,
Stoczka Łukowskiego, Strumienia, Strykowa, Strzegomia, Strzelec Krajeńskich, Strzelec Opolskich, Strzelina,
Strzelna, Strzyżowa, Suchej, Suchania, Sulechowa, Sulejowa, Sulęcina, Sulmierzyc, Suraża, Suszu, Suwałk,
Swarzędza, Sycowa, Szadku, Szamocina, Szamotuł, Szczawna Zdroju, Szczebrzeszyna, Szczecina, Szczecinka,
Szczekocin, Szczuczyna Białostockiego, Szczytna, Sztychlingowej, Szopienic, Szprotawy, Sztumu, Szubina,
Szydłowca, Ścinawy, Ślesina, Śmigla, Śremu, Środy, Środy Śląskiej, Świdnicy, Świdwina, Świebodzic, Świebodzina, Świecia, Świętochłowic, Świnoujścia, Tarnobrzega, Tarnowskich Gór, Tarnowa, Tczewa, Terespola,
Tolkmicka, Tomaszowa Lubelskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Torunia, Toszka, Trzcianki, Trzciela,
Trzcińska Zdroju, Trzebiatowa, Trzebnicy, Trzemeszna, Tucholi, Tuchowa, Tuczna, Tuliszkowa, Turku, Tuszyna, Twardej Góry [Twardogóry], Tychów, Tyczyna, Ujazdu, Ujścia, Ulanowa, Uniejowa, Ustronia, Wadowic,
Wałbrzycha, Wałcza, Warki, Warszawy, Warty, Wasilkowa, Wąbrzeźna, Wągrowca, Wejherowa, Węgorzewa,
Węgorzyna, Węgrowa, Wiązowa, Wielenia, Wielichowa, Wieliczki, Wielunia, Wieruszowa, Wierzbna, Więcborka, Wilamowic, Witkowa, Witnicy, Wlenia, Włocławka, Włodawy, Włoszczowej, Wodzisławia Śląskiego,
Wolbromia, Wolina, Wolsztyna, Wołczyna, Wołowa, Woźnik, Wrocławia, Wronek, Wrześni, Wschowy, Wyrzyska, Wysokiej, Wysokiego Mazowieckiego, Wyszkowa, Wyszogrodu, Wyśmierzyc, Zabłudowa, Zabrza,
Zagórowa, Zakopanego, Zakroczymia, Zambrowa, Zamościa, Zatoru, Zawichostu, Zawiercia, Ząbkowic
Śląskich, Zbąszynia, Zdun Nowych, Zdun Starych, Zduńskiej Woli, Zgierza, Zgorzelca, Zielonej Góry, Ziębic, Złocieńca, Złoczewa, Złotoryi, Złotowa, Złotego Stoku, Zwolenia, Żabna, Żagania, Żarek, Żar, Żelechowa, Żerkowa, Żmigrodu, Żnina, Żor, Żuromina, Żychlina, Żywca — XIII–XX w.
Rec.: Haisig R., „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, r. 16: 1961, nr 2, s. 267–272; Wiśniewski J.,
„Rocznik Białostocki”, t. 5: 1965, s. 377–380.

731. Koszalin — jego herb i pieczęcie, [w:] Z dziejów Koszalina, Poznań 1960, Wyd. Poznańskie,
(Biblioteka Słupska, t. 7), s. 95–110.
XIII–XX w. Także dwa dodatki uchwał tamtejszej MRN — I: Uzasadnienie w sprawie zmiany godła i barw
miasta Koszalina (1958); II: Herb miasta Koszalina (1959).

732. Losy jednego zabytku, „Z Otchłani Wieków”, r. 26: 1960, z. 1, s. 28–30.
Skarb monet z Zagórza k. Kalisza — IV w. po Chr.

733. Medaliony rzymskie na ziemiach polskich, „Meander”, r. 15: 1960, z.11–12, s. 586–603.
Znaleziska ze Strzebiecka k. Milicza, Kalisza i jego okolic, Opok k. Inowrocławia i Młoteczna k. Braniewa —
wszystkie z IV w. po Chr.
Rec.: Kiersnowski R., „WN”, r. 5: 1961 [druk:1962], z. 2–3, s. 179–180.
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734. Medaliony rzymskie w Polsce, „Filomata”, r. 15: 1960, nr 141, s. 84–90.
Medaliony cesarzy: Konstantyna II znaleziony w Strzebiecku, cztery z Zagórzyna (wśród nich jeden cesarza
Walensa), dwa Konstansa, Walentyniana, o dwóch portretach Walensa i Walentyniana, Konstancjusza II —
z IV w. po Chr.

735. Mennica lubelska w latach 1595–1601, „Roczniki Humanistyczne”, t. 8: 1959 [druk:]
1960, z. 2, s. 227–271.
I. Czasy Daniela Koste (szóstaki i trojaki koronne 1595–1597). II. Czasy Hanusza Ecka (trojaki koronne
1597). III. Czasy Melchiora Reysnera (trojaki i grosze koronne 1597–1599). IV. Czasy Pawła Orzechowskiego (trojaki koronne 1600–1601). V. Po zamknięciu — do XVIII w.

736. Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV w., Toruń 1960 (Roczniki TNT, r. 62: za r.
1957, z. 2), ss. 286, tabl. 46.
Opis pieczęci (alfabetycznie według miast): Banie, Barczewo, Barlinek, Barwice, Bełżyce, Białogard, Bierutów, Biskupiec, Bobolice, Bobowa, Bobrowniki, Bochnia, Bolesławiec (I) [m. pow., woj. wrocławskie],
Bolesławiec (II) [pow. wieruszowski, woj. łódzkie], Bolków, Braniewo, Braniewo–Nowe Miasto, Brodnica,
Brzeg, Brześć Kujawski, Brzeźnica, Byczyna, Bydgoszcz, Bytom, Bytom Odrzański, Bytów, Cedynia, Chęciny, Chełmno, Chełmża, Chociwel, Chojna, Chojnice, Chojniczki, Chojnów, Choszczno, Ciechanów,
Cieszyn, Czarne, Czchów, Częstochowa, Człuchów, Dąbie, Darłowo, Dębowiec, Dobczyce, Dobiegniew,
Dobra, Dobre Miasto, Dobrzyń n. Wisłą, Drawsko Pomorskie, Działdowo, Dzierżoniów, Dzierzgoń, Elbląg,
Elbląg–Nowe Miasto, Frombork, Frydląd Wschodniopruski, Frydląd Pruski (Debrzno), Frydląd Marchijski
(Mirosławiec), Gardeja, Gdańsk, Gliwice, Głogów, Głogówek, Głubczyce, Gniew, Gniewkowo, Gniezno,
Golczewo, Golub, Goleniów, Góra, Górowo Iławeckie, Gorzów, Grodków, Grodzisk Wielkopolski, Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Gryfów Śląski, Gubin, Hel, Iława, Inowłódz, Inowrocław, Jakubowo (Dobrzany),
Jasło, Jawor, Jędrzejów, Jelenia Góra, Jeziorany, Kalisz, Kalisz Pomorski, Kamień Pomorski, Kamienica, Kamieńczyk, Kamienna Góra, Karlino, Kąty Wrocławskie, Kazimierz, Kcynia, Kętrzyn, Kleparz, Kluczbork (I)
[m. pow., woj. opolskie], Kluczbork (II) (Krzyżbork) [ZSRR — Okręg Kaliningradzki], Kłodzko, Kołaczyce,
Kołobrzeg, Konin, Kopanica, Koronowo, Kościan, Kościerzyna, Koszalin, Kowalewo, Kowno, Koźle, Koźmin, Kożuchów, Kraków, Krapkowice, Krosno, Krosno Odrzańskie, Kurzętnik, Kwidzyn, Lądek, Lębork,
Legnica, Leśnica, Lidzbark Warmiński, Lipiany, Lipno, Lubań, Lubawa, Lubiń, Lublin, Lubrza, Lwów, Lwówek Śląski, Łabiszyn, Łańcut, Łasin, Łeba, Łęczyca, Łobez, Łobzów, Malbork, Maszewo, Melsak (Pieniężno),
Miedzianka, Międzyrzecz, Mielec, Mieroszów, Mieszkowice, Mikołajowice, Miluza (Młynary), Miłakowo,
Mogielnica, Morąg, Moryń, Myślenice, Myślibórz, Nakło, Namysłów, Niemcza, Nowe, Nowe Miasto, Nowe
Miasto Lubawskie, Nowogard, Nowy Sącz, Nowy Staw, Nowy Targ, Nysa, Oborniki, Okonek, Oława, Oleśnica, Olesno, Olsztyn, Olsztynek, Opole, Orłów, Orneta, Ośno, Ostróda, Otmuchów, Paczków, Pajęczno,
Pasłęk, Piaseczno, Piotrków Trybunalski, Płock, Płońsk, Płoty, Pobiedziska, Podoliniec, Polanów, Police, Połaniec, Połczyn, Poznań, Prabuty, Pruchnik, Prudnik, Prusice, Przedbórz, Przemyśl, Psie Pole, Pszczyna, Puck,
Pułtusk, Pyrzyce, Pyzdry, Raciąż, Racibórz, Radomsko, Radziejów, Radzyń Chełmiński, Rawa Mazowiecka,
Resko, Rogoźno, Różan, Rypin, Sandomierz, Sępopol, Sianów, Sieciechów, Skalbmierz, Skarszewy, Sławno,
Słupca, Słupsk, Sobota, Sobótka, Sokołów Podlaski, Solec Stary, Stargard Szczeciński, Starogard Gdański,
Staw, Stawiszyn, Strzegom, Strzelce Krajeńskie, Strzelce Opolskie, Strzelin, Strzemiel, Strzyżów, Suchań, Sulechów, Sulęcin, Susz, Syców, Szamotuły, Szczecin, Szczecinek, Szczekociny, Szprotawa, Ścinawa, Śrem, Środa, Środa Śląska, Świdnica, Świdwin, Świebodzice, Świecie, Świerzawa, Tarnów, Tczew, Tolkmicko, Toruń,
Toruń–Nowe Miasto, Toszek, Trzcińsko–Zdrój, Trzebiatów, Trzebnica, Tuchola, Tuczno, Turek, Ujście, Uraz,
Wadowice, Warka, Warszawa, Wąwolnica, Węgorzyno, Widna, Widuchów, Wieluń, Wierzbica, Wierzbno,
Wilno, Wińsko, Wiśnia [prawdopodobnie tożsama z Sądową Wisznią], Wleń, Władysławów, Włocławek,
Włodzimierz Wołyński, Wołczyn, Wołów, Wolin, Wrocław, Wschowa, Wyszogród, Ząbkowice Śląskie, Zakroczym, Zalewo, Zgorzelec, Ziębice, Zielona Góra, Złocieniec, Złotoryja, Żagań, Żary, Żmigród, Żnin,
Żychlin.
Streszcz.: „Sprawozd. TNT, t. 8: 1954 [druk]: 1956, s. 73–74.
Rec.: Novák J., „Hist. Časop.”, r. 9: 1961, čis. 2, s. 331–333; Waschinski E., Ein neues polnischen Siegelwerk, Zeitschrift f. Ostforsch.”, Jg 10: 1961, H. 2, s. 347–354 Haisig M., „St. Źródłozn.”, t. 7: 1962, s. 177–
179; Kuczyński S. K., „WN”, r. 6: 1962, z. 1, s. 57–59; Waschinski E., Ein neues Handbuch der polnischen
Siegelkunde, „Zeitschrift f. Ostforsch”, Jg 17: 1968, H. 3, s. 559–562.
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737.–738. Rimske mince ve Slezsku, přel. J. Kalus, „Čas. Slezs. Mus.” Vĕdy hist., r. 9: 1960, č. 1,
s. 1–15, č. 2, s. 91–108, mapa 1.
Śląsk czechosłowacki. Kraj Olomouc: okres Jasenik: Bernatice, Javorník. Kraj Ostrava: okres Bílovec: Bitov; okres
Český Těšín: Bukovec, Horní Těrlicko, Hradiště, Jablunkov, v Jablunkovském prúsmyku, Komorní Lhotka, Mosty u Jablunkova, Návsí; okres Frýdek–Místek: Dobrá, Frýdek–Místek, Skalice; okres Karviná: Fryštát, Horní
Suchá, Stonava; okres Krnov: Bohusov, Hrozová, Chomýž, Kostelec, Krnov, Osoblaha; okres Opava: Holasovice,
Hradec, Opava; okres Ostrava: Bohumín; okres Vítkov: Březová. Polski Śląsk. Woj. katowickie: pow. bielski: Bielsko; pow. bytomski: Bytom, Górniki; pow. cieszyński: Cieszyn, Goleszów, Kończyce Małe; pow. gliwicki: Brynek,
Gliwice, Łabędy, Pawłowice, Toszek; pow. katowicki: Katowice, Świętochłowice; pow. pszczyński: Nowy Bieruń;
pow. rybnicki: Brzezie, Czernica, Jastrzębie, Pogrzebień, Wodzisław; pow. tarnowskogórski: Kozłowa, Góra, Tarnowskie Góry; pow. zabrzański: Zabrze. Woj. opolskie: pow. brzeski: Brzeg, Kościerzyce, Krzyżowice, Lubsza,
Michałowice, Złobizna; pow. głubczycki: Baborów, Boguchwałów, Chomiąża, Grobniki, Kietlice, Knispel, Kozłówki, Łęgi, Lewice, Posucice, Raków, Rogożany, Równe, Sucha Psina, Włodzienin, Wojnowia, Żabczyce; pow.
kozielski: Brzeźce, Grudynia Duża, Grudynia Mała, Grzędzienin, Kędzierzyn, Koźle, Koźle Stare, Modzurów,
Naczęsławice, Pogorzelec, Roszowice, Roszowski Las, Sławęcice, pow. namysłowski: Bemowskie, Kowalowskie,
Namysłów; pow. niemodliński: Szydłowiec; pow. nyski: Charbielin, Jędrzychów, Kozielno, Niwnica, Nysa; pow.
oleśnieński: Uszyce; pow. opolski: Chrząszczyca, Czarnowąsy, Daniec, Falkowice, Komprachcice, Krapkowice,
Ochodza, Opole, Raszowa, Walidroga; pow. prudnicki: Dziedzice, Głogówek, Przechód, Roszków, Strzeleczki,
Walce; pow. raciborski: Brzeźnica, Czerwięcice, Miechowice, Modzurów, Pogrzebień, Racibórz, Sławików, Studzienna, Wojnowice; pow. strzelecki: Błotnica, Dolna, Góra Chełmska, Chorula, Izbicko, Jemielnica, Kalinowice, Mokre Łany, Poznowice, Siedlce, Strzelce, Szymiszów, Ujazd, Wierchlesie, Zakrzów.
Streszcz. w jęz. niem.: „Bibl. Class. Orient.”, Jg. 8: 1963, H. 2, kol. 67–68.

739. Slezska hřivna, přel. J. Kalus, „Slezsky Numismatik”, 1960, nr 4–5 (24–25), s. 13.
740. Szlak bursztynowy, „Filomata”, 1960, nr 143, s. 170–180.
741. Wojna o czerwonego gryfa, „Zapiski Koszalińskie”, [r. 2]: 1959, z.3, s. 9–27.
Dzieje Pomorza Nadodrzańskiego po śmierci Ottona III (1464), ostatniego księcia linii szczecińskiej.

742. [Wspólnie z Marią Fredro–Boniecką], Brakteaty ze zbioru inowrocławskiego, „WN”, r. 4:
1960, z. 1–2, s. 63–68, tabl. 1.
Dwadzieścia pięć dwunastowiecznych brakteatów pochodzące ze skarbu znalezionego we wsi Głębokie; 23
wybite przez Mieszka III Starego, 1 przez arcykuskupa gnieżnieńskiego i 1 przez Odona Mieszkowica lub
Kazimierza Sprawiedliwego.

743. [Wspólnie z Marianem Haisigiem i Sylwiuszem Mikuckim], Sfragistyka, Warszawa 1960,
PWN, ss. 271, tabl 48.
Autorstwo Cz. III: Sfragistyka polska: Pieczęcie królewskie (Charakterystyka, Pieczętarze, Pieczęcie majestatyczne, Pieczęcie wielkie koronne, Pieczęcie mniejsze koronne, Pieczęcie wielkie litewskie, Pieczęcie mniejsze
litewskie, Pieczęcie kancelaryjne i gabinetowe, Pieczęcie sygnetowe, Pieczęcie obce, Pieczęcie królowych, Pieczęcie królewiczów i królewien), Pieczęcie książęce (Charakterystyka, Książęta małopolscy, Książęta wielkopolscy, Książęta kujawscy, Książęta mazowieccy, Książęta śląscy, Książęta pomorscy, Książęta inni), Pieczęcie
kościelne (Charakterystyka, Pieczęcie arcybiskupów, Pieczęcie biskupów, Pieczęcie kapituł, Pieczęcie niższego
duchowieństwa, Pieczęcie urzędów parafialnych, Pieczęcie klasztorne, Pieczęcie zakonów rycerskich), Pieczęcie rycerskie (Charakterystyka, Pieczęcie rycerstwa małopolskiego, Pieczęcie rycerstwa śląskiego, Pieczęcie
rycerstwa wielkopolskiego, Pieczęcie rycerstwa kujawskiego, Pieczęcie rycerstwa pomorskiego, Pieczęcie rycerstwa mazowieckiego, Pieczęcie rycerstwa kresowego), Pieczęcie miejskie (Charakterystyka, Pieczęcie miast
małopolskich, Pieczęcie miast śląskich, Pieczęcie miast wielkopolskich, Pieczęcie miast kujawskich i mazowieckich, Pieczęcie miast pruskich i pomorskich, Pieczęcie miast na kresach wschodnich, Pieczęcie cechowe,
Pieczęcie wójtowskie, Pieczęcie mieszczańskie), Pieczęcie wiejskie (Charakterystyka, Pieczęcie wsi małopolskich, Pieczęcie wsi śląskich, Pieczęcie wsi wielkopolskich, Pieczęcie wsi innych prowincji), Instytucje i urzędy
(Pieczęcie ziem i województw, Pieczęcie sądowe i trybunalskie, Pieczęcie konfederacji, Pieczęcie wojskowe,
Pieczęcie uczelni i szkół, Pieczęcie innych urzędów), Zbiory sfragistyczne w Polsce — XI–XX w.
Rec.: Jasiński K., „St. Źródłozn.”, t. 7: 1962, s. 174–177; Kuczyński S.K., „Przegl. Hist.”, t. 53: 1962, z. 4,
s. 822–826; tenże, „WN”, r. 5: 1961 [druk:]1962, z. 2–3, s. 180–182.
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744. [Wspólnie z Marianem Pelczarem], Pieniądz gdański: 1814–1939, Gdańsk 1960 (Biblioteka Gdańska. Seria Monografii, nr 7), ss. 117.
I. Okupacja pruska 1814–1920: A. Banknoty gdańskie z XIX w. B. Pieniądz gdański z okresu I wojny światowej: a. Magistrat Gdański, b. Główny Dworzec Kolejowy, c. Obóz Jeńców Wojennych w Troylu Gdańskim (Przeróbka), d. Oficerski Obóz Jeńców Wojennych. II. Wolne Miasto Gdańsk 1920–1939: A. Marka
niemiecka — okres inflacyjny: 1. Emisje urzędowe. 2. Emisje prywatne: a. Krajowy Bank Rolny, Sp. Akc.,
b. Gdański Bank dla Handlu i Przemysłu, Sp. Akc., c. Stowarzyszenie Kupców Kolonialnych w Gdańsku,
d. Tramwaje Elektryczne w Gdańsku, Sp. Akc., e. Towarzystwo Kredytowe dla Handlu i Przemysłu w Gdańsku, Sp. Akc., f. Mleczarnia Parowa G. Valtinat we Wrzeszczu, g. A. W. Kafemann, Sp. Handl. z ogr. odp.
w Gdańsku, h. Bracia Freymann, Sp. Handl. z ogr. odp. w Gdańsku, i. Bank Bałtycko–Gdański, Sp. Akc.
B. Gulden: Noty gdańskiej Kasy Centralnej, b. Monety Senatu Gdańskiego, c. Noty emisyjne Banku Gdańskiego. Ponadto ryciny.
Rec.: Kałkowski T., „Numizmatyk Krakowski”, 1960, nr 8–9, s. 58; Haisig M., „St. Źródłozn.”, t. 8: 1963,
s. 221–222.

1961
745. Dzieje mennicy toruńskiej, Toruń 1961 (Roczniki TNT, r. 65: 1960, z. 1), ss. 187, tabl. 20.
I. Brakteaty krzyżackie. II. Okres szelągowy (Winrych von Kniprode, Konrad Zollner von Rothenstein,
Konrad II Wallenrod, Wilhelm von Helfenstein, Konrad III von Jungingen, Ulryk von Jungingen, Michał
Kuchmeister von Sternberg, Paweł von Russdorf, Konrad von Erlichshausen, Ludwik con Erlichshausen,
Kazimierz Jagiellończyk). III. Okres złotowy (Zygmunt I Stary, Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz,
Michał Korybut, August II, August III, Stanisław August). IV. Czasy nowsze. Wykaz mincerzy toruńskich
— XIII–XX w.
Rec.: Ciesielska K., „Acta Poloniae Historica”, t. 8: 1963, s. 116–118; taż, „Zap. Hist.”, t. 28: 1963, z. 4,
s. 640–642; Haisig M., „St. Źródłozn.”, t. 8: 1963, s. 220–221; Suchodolski S., „WN”, r. 7: 1963, z. 1,
s. 39–40.

746. Grundschloss Dawid (w. XVI/XVII), złotnik i mincerz z czasów Zygmunta III Wazy, PSB,
t. IX/1, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961, s. 51.
747. Guttman Henning (Henryk) (zm. ok. 1629), ostatni dzierżawca mennicy poznańskiej, PSB,
t. IX/2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961, s. 193.
748. Hennig Mikołaj (zm. 1665), złotnik i mincerz elbląski, PSB, t. IX/3, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1961, s. 396.
749. Herb i pieczęcie miasta Grudziądza, „Rocz. Grudz.”, t. 2: 1961, s. 141–158.
XIII–XX w.

750. Herby i pieczęcie wsi województwa krakowskiego, „Małopol. St. Hist.”, r. 4: 1961, z. 1, s. 13–
34, tabl. XXXIV.
Babice, Baczków, Bańska, Barcice, Barnowiec, Bartkowa, Barwałd, Białka, Białowoda, Biały Dunajec, Bieńkowice, Biertowice, Biesiadki, Bilczyce, Bilsko, Błonie, Bodzów, Boguszowa, Brzegi, Brzeziny, Bukowina, Bulowice, Byszyce, Chełmiec, Chobot, Chochołów, Chocznia, Chodorowa, Ciche, Cieniawa, Czaczów, Czaniec,
Czarna Wieś, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Ćwików, Darniewice, Dąbrówka Niemiecka, Dębniki, Dębno (I)
[pow. brzeski], Dębno (II) [pow. nowotarski], Długopole, Doły, Drużenin, Dwory, Dział, Dzianisz, Dziewin,
Facimiech, Falkowa, Fałkowice, Filipowice, Florynka, Frydrychowice, Gaboń, Gawłów, Gawłówek, Gierałtowice, Gierczyce, Gierowa, Gliczarów, Głębowice, Głogoczów, Gołąbkowice, Gołkowice Górne, Gołuchowice,
Gorzeń, Gorzków, Grabówka, Grajów, Groble, Gronków, Gronowiec, Groń, Gruszów, Gumniska, Harbutowice, Harklowa, Harmęże, Hecznarowice, Homrzyska, Huba, Hucisko, Inwałd, Iwkowa, Izdebnik, Dachówka, Jadamwola, Jadowniki, Jamnica, Jamkówka, Januszowa, Jaroszowice, Jastrzębie (I) [pow. limanowski],
Jastrzębie (II) [pow. nowosądecki], Jaszczurowa, Jawczyce, Jawiszowice, Jawornik, Jurczyce, Jurgowice, Jurków,
Kamienica, Kamionka Wielka, Kanina, Kańczuga, Kapelanka, Kąclowa, Kicznia, Klikowa, Klucznikowice,
Kluszkowice, Kłaj, Knurów, Kobierzyn, Kokuszka, Kolanów, Komorniki, Konary, Konina, Kopanka, Korab-
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niki, Kościelisko, Kościelniki, Kosowa, Koszyce Wielkie, Kraczów, Krasne Potockie, Krauszów, Krowodrza,
Królowa Polska, Kruki, Krużlowa Wyżna, Krynica, Krzczonów, Krzeczów, Krzeszów, Krzęcin, Krzyszkowice,
Krzyż, Kurów (I) [pow. bocheński], Kurów (II) [pow. nowosądecki], Kapinka, Leluchów, Leńcze, Leśnica,
Lgota, Libertów, Librantowa, Lichwin, Lipnica Wielka, Lipnik [pow. bielsko–bialski, woj. katowickie], Lisia
Góra, Lubień, Lubinka, Lubomierz, Ludwinów, Ludźmierz, Luszowice, Łabowa, Łagiewniki, Łapczyca, Łącko, Łączany, Łąkta Górna, Łękawica (I) [pow. tarnowski], Łękawica (II) [pow. wadowicki], Łękawka, Łęki (I)
[pow. nowosądecki], Łęki (II) [pow. oświęcimski], Łętownia, Łobzów, Łomnica, Łukowice, Majkowice, Malec, Marcinkowice, Marcyporęba, Muruszyna, Michalczowa, Międzyczerwienne, Mikluszowice, Mikołajowice,
Milik, Miłkowa, Młodów, Mochnaczka Niżna, Mochnaczka Wyżna, Mogilany, Mogilno, Mogiła, Monowice,
Morawczyna, Mordarka, Moszczenica Wyżna, Mszęcin, Murzasichle, Myślec, Mystków, Nidek Górny, Niedary, Nieszkowice, Niżowa, Nowa Wieś (I) [pow. nowosądecki], Nowa Wieś (II) [pow. wadowicki], Nowa
Wieś Narodowa, Obidza, Obłazy, Ochodza, Ochotnica, Opatkowice, Osiek, Ostrowsko, Owieczka, Owsianka, Palczowice, Paszkówka, Paszyn, Pawęzów, Pcim, Piątkowa, Pierzchów, Piotrowice, Pisarzowice, Płaszów,
Podczerwone, Podmajerz, Podobin, Podole, Podolsze, Podrzecze, Pogwizdów, Połomka, Popowice, Porabka,
Poręba Wielka, Poronin, Posadowa, Prądnik Czerwony, Proszówki, Przysietnica, Przyszowa, Ptaszkowa, Pychowice, Pyzówka, Ratułów, Rabkowa, Rdziostów, Roczyny, Rogoźnik, Rojówka, Rostoka, Ruda, Siedlce, Siołkowa, Skawica, Skomielna Czarna, Skrzypne, Słotwina, Słowikowa, Spytkowice (I) [pow. wadowicki], Spytkowice (II) [pow. suski], Sromowce Wyżne, Stadniki, Stańkowa, Stara Wieś, Stare Bystre, Strusina, Stryszów,
Sułkowice, Świniarsko, Świniary, Świnna Poręba, Szczepanowice, Szlembark, Tabuszowa, Targanica, Tenczyn,
Tłuczeń, Toporzysko, Trawniki, Trzycierz, Tyniec, Uszew, Waksmund, Wiatrowice, Wielogłowy, Wielopole,
Witkowice, Witowice Dolne, Witowice Górne, Witów, Wola Batorska, Wola Drwińska, Wola Duchacka,
Wola Rogowska, Wola Zabierzowska, Woźniki, Wróblówka, Zabierzów, Zabłocie, Zakopane, Zalipie, Załubińcze, Załuczne, Zamnich, Zarzecze, Zaskale, Zawada (I) [pow. bocheński], Zawada (II) [pow. limanowski],
Zawadka, Zawoja, Złockie, Znamierowice, Zulesuche, Zwierzyniec — XV–XX w.

751. Hoerkner Ferdynand (w. XIX), medalier warszawski, PSB, t. IX/4, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961, s. 557.
752. Hewel de Colpino (Hewelius, Hövel) Mikołaj (2 poł. XVI w.), zarządca mennicy olkuskiej,
PSB, t. IX/4, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961, s. 492.
753. Szlak bursztynowy, „Meander”, 1961, nr 1, s. 44–54.
1962
754. Fryderyk II Legnicki i jego monety, „WN”, r. 5: 1961 [druk:] 1962, z. 4 (18), s. 201–214,
tabl. 1.
Także medalion i 2 żetony.

755. Höhn Jan (I) (1607–1664), medalier gdański, PSB, t. X/1, Wrocław–Warszawa–Kraków
1962, s. 48–49.
756. Höhn Jan (II)(ok. 1642–1693), medalier i rysownik, PSB, t. X/1, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962, s. 49.
757–758. Monety hebrajskie za Piastów, „Biul. Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1962,
[cz. I], nr 41 (styczeń–marzec), s. 3–19; [cz. II], nr 42 (kwiecień–czerwiec), s. 3–44.
Cz. I: Wykopaliska monet (z napisami hebrajskimi): a. Skarby z końca XII w.: 1. Anusin, 2. Beckerowskie
wykopaliska [pogranicze Wielkopolski i Śląska]; 3. Chalin, 4. Daszów, 5. Dybów, 6. Głębokie, 7. Gniezno, 8. Gorzów [Wielkopolski], 9. Kluczbork, 10. Kruszwica, 11. Wieniec; b. Skarby z połowy XIII w.:
12. Musternik, 13. Pełczyska, 14. Rataje, 15. Witkowo; c. Skarby z końca XIII w.: 16. Brzegi, 17. Radzanów,
18. Sarbskie. Cz. II: Opis monet: a. Kazimierz Sprawiedliwy (1177–1181); b. Mieszko III Stary (1181–1202).
Rec.: Piniński J., „WN”, r. 8: 1964, z. 3–4, s. 218–221.

759. Szlak bursztynowy, „Czasopismo Geograficzne”, 33, z. 4, s. 397–410, mapa 1.
Streszcz.: „Bibl. Class. Orient.”, 1963, nr 2.
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760. Wykopalisko toruńskie brakteatów krzyżackich, „Zap. Hist.”, t. 27: 1962, z. 2, s. 153–175.
Głównie z I poł. XV w.

1963
761. Wykopaliska monet w Grudziądzu i okolicy, „Rocz. Grudz.”, r. 3: 1963, s. 219–234.
Błędowo, Boguszewo, Brodnica, Buczkowo, Chełmno, Chełmżyna, Ciepłe, Cymbark, Czarże, Dąbrówka
Królewska, Drwęca, Frednowy, Gołoty, Górale, Górna Grupa, Górzno, Gruczno, Gutowo, Gziki, Jaszcz,
Jeżewice, Jeżewo, Kałdowo (I) [pow. chełmiński], Kałdowo (II) [pow. suski], Kamirowo, Kielerowo, Komorowo, Komorsk, Kujawa, Kwidzyn, Lipinki, Lisewo, Łążyn, Mazanki, Mgowo, Młynów, Mniszek, Mokre,
Mózgowo, Mszano, Nieciszewo, Nipkowo, Nowa Wieś, Nowe Miasto, Nowy Dwór, Opalenica, Osa, Osiek,
Parowa, Prabuty, Przydwórz, Raczyniewo, Radzyń, Rumian, Rywałd, Rywałdzik, Rządz, Sałatowo, Silma,
Skarszewo, Starogród, Stefanowo, Stocki Młyn, Symkowo, Szarłata, Szumiłowo, Świecie, Trzcin, Turnice,
Uść, Wabcz, Wąbrzeźno, Wałycz, Warlubie, Widlice, Wiewiórki, Zakrzewo, Zgniłobłoty — monety starożytne, średniowieczne i nowożytne.

1964
762. Szybki herbowe w Ratuszu Toruńskim, „Rocznik Muzeum w Toruniu”, t. 1: 1964, z. 4,
s. 97–115.
Herby toruńskich rodzin mieszczańskich: Andress, Bogmukowski, Carl, de la Mott, Diettman, Fenger, Frobos, Giller, Gottstein, Hahn, Herret, Littau, Mentzel (I), Mentzel (II), Moyski, Nesselman, Neuman, Nosken, Pietrowicz, Reich, Saur, Schmiedt, Silber, Starck, Trots, Will, Woldechen — wszystkie z 1736 r.

1965
763. Monety, medale i pieczęcie Karola Ferdynanda Wazy, „WN”, r. 9: 1965, z. 1, s. 23–45.
Monety i medale nyskie oraz opolskie, 4 jego pieczęcie jako księcia oraz biskupa płockiego i wrocławskiego
— ok. 1630–1650.

764. Monety piastowskie z Ujmy Dużej, pow. Aleksandrów Kujawski, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 31: 1964 [druk:] 1965, z. 1, s. 19–29.
Rec.: Piniński J., „WN”, r. 10: 1966, z. 2, s. 127–128.

765. Nieznany talar zygmuntowski z r. 1612, „Biul. Numizmat.”, 1965, nr 8 (grudzień),
s. 131–132.
766. Wspomnienia numizmatyka, Kraków 1965, Wyd. Liter., ss. 150, tabl. 29.
Autobiografia M. Gumowskiego. I. Lata dziecinne (Krościenko i Brzotek). II. W. Bartynowski (czasy krakowskie). III. Muzeum Czapskich (Kraków). IV. Towarzystwo Numizmatyczne (Kraków). V. Praca naukowa
(Kraków). VI. Muzeum Wielkopolskie (Poznań). VII. Mennica Państwowa (Warszawa). VIII. Rewindykacja
zbiorów (ZSRR). IX. Z Poznania na wieś (Dębowiec). X. Wędrówki wojenne (Gniezno–Warszawa–Lublin–
Dębowiec). XI. Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) — 1881–lata 60. XX w.

767. Wspomnienia sprzed 50–ciu lat, „Biul. Numizmat.”, 1965, nr 3–4, s. 41–42.
O Wiktorze Wittygu, kolekcjonerze i numizmatyku (1857–1921).

768. [Współudz. w nauk. dokument. herbów] Miasta polskie w tysiącleciu, t. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965.
Miasta ówczesne i dawne: Warszawa; woj. białostockie: Białystok, Augustów, Bielsk Podlaski, Brańsk, Choroszcz, Ciechanowiec, Drohiczyn, Ełk, Filipów, Gołdap, Goniądz, Grajewo, Jedwabne, Kleszczele, Knyszyn,
Kolno, Krynki, Lipsk, Łapy, Łomża, Narew, Nowogród, Olecko, Przerośl, Radziłów, Rajgród, Sejny, Supraśl,
Suraż, Suwałki, Szczuczyn, Śniadowo, Tykocin, Wasilków, Wąsosz, Wizna, Wiżajny, Zabłudów, Zambrów;
woj. bydgoskie: Bydgoszcz, Aleksandrów Kujawski, Barcin, Bobrowniki, Brodnica, Brześć Kujawski, Chełmno, Chełmża, Chodecz, Chojnice, Dobrzyń n. Wisłą, Fordon, Gąsawa, Gębice, Gniewkowo, Golub–Do-
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brzyń, Górzno, Grudziądz, Inowrocław, Jabłonowo, Janowiec Wielkopolski, Kamień Krajeński, Kcynia,
Kikół, Kronowo, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Lipno, Lubień Kujawski, Lubraniec, Łabiszyn,
Łasin, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Mrocza, Nakło, Nieszawa, Nowe, Pakość, Piotrków Kujawski,
Przedecz, Raciążek, Radziejów, Radzyń Chełmiński, Rogowo, Rynarzewo, Rypin, Sępólno Krajeńskie, Solec
Kujawski, Strzelno, Szubin, Świecie, Toruń, Trzemeszno, Tuchola, Wąbrzeźno, Włocławek, Wyrzysk, Wysoka, Żerniki, Żnin; woj. gdańskie: Gdańsk, Czarna Woda, Dzierzgoń, Elbląg, Gardeja, Gdynia, Gniew, Hel,
Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Łeba, Malbork, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Pelplin, Puck,
Skarszewy, Skórcz, Sopot, Starogard Gdański, Sztum, Tczew, Tolkmicko, Wejherowo; woj. katowickie: Katowice, Będzin, Bielsko–Biała, Bieruń Stary, Brzesziny Śląskie, Bytom, Chorzów, Cieszyn, Czechowice–Dziedzice, Czeladź, Częstochowa, Dobrodzień, Gliwice, Imielin, Janów, Kłobuck, Knurów, Koziegłowy, Krzepice,
Lubliniec, Łabędy, Łaziska Górne, Miasteczko Śląskie, Mikołów, Mysłowice, Niedobczyce, Piekary Śląskie,
Rszczyna, Pszów, Pyskowice, Radlin, Radzionków, Rybnik, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Skoczów, Sosnowiec, Strumień, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Toszek, Tychy, Ustroń, Wisła, Wodzisław Śląski, Woźniki, Zabrze, Żory; woj. kieleckie: Kielce, Białaczów, Bodzentyn, Bogoria, Busko Zdrój, Chęciny, Ciepielów,
Ćmielów, Daleszyce, Drzewica, Działoszyce, Gielniów, Gniewoszów, Gowarczów, Grabowiec, Iłża, Iwaniska,
Jastrząb, Jedlińsk, Jędrzejów, Kazanów, Klimontów, Klwów, Koniecpol, Końskie, Koprzywnica, Koszyce, Kozienice, Kurzelów, Lasocin, Lelów, Lipsko, Łagów, Małogoszcz, Nowy Korczyn, Opatów, Opoczno, Osiek,
Ostrowiec Świętokrzyski, Pacanów, Pierzchnica, Pińczów, Piotrkowice, Połaniec, Przedbórz, Przybyszew, Przysucha, Przytyk, Radom, Radoszyce, Raków, Sandomierz, Sieciechów, Skalbmierz, Skaryszew, Solec n. Wisłą,
Staszów, Stopnica, Szczekociny, Szydłowiec, Tarłów, Waśniów, Wąchock, Wierzbica, Włoszczowa, Wodzisław, Wyśmierzyce, Zawichost, Zwoleń; woj. koszalińskie: Koszalin, Białogard, Biały Bór, Bobolice, Bytów,
Czaplinek, Czarne, Człopa, Człuchów, Darłowo, Debrzno, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Karlino,
Kołobrzeg, Krajenka, Lędyczek, Miastko, Mirosławiec, Okonek, Polanów, Połczyn Zdrój, Sianów, Sławno,
Słupsk, Szczecinek, Świdwin, Tuczno, Wałcz, Złocieniec, Złotów; woj. krakowskie: Kraków, Andrychów,
Bochnia, Brzesko, Brzesko Nowe, Chrzanów, Ciężkowice, Czchów, Dąbrowa Tarnowska, Dobczyce, Grybów, Jaworzno, Jordanów, Kalwaria Zebrzydowska, Kęty, Krościenko, Krynica, Książ Wielki, Lanckorona,
Limanowa, Lipnica Murowana, Maków Podhalański, Miechów, Mszana Dolna, Muszyna, Myślenice, Niepołomice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Pilica, Piwniczna, Proszowice, Skala, Skawina, Sławków, Słomniki, Stary Sącz, Sucha, Tarnów, Tuchów, Tymbark, Wadowice, Wieliczka, Wilamowice, Wiśnicz
Nowy, Wolbrom, Zakliczyn, Zakopane, Zator, Żabno, Żarnowiec, Żywiec; woj. lubelskie: Lublin, Adamów,
Annopol, Baranów, Bełżyce, Biała Podlaska, Biłgoraj, Biskupice, Bychawa, Chełm, Chodel, Czemierniki,
Dokudów, Dubienka, Firlej, Frampol, Głusk, Goraj, Gorzków, Grabowiec, Horodło, Horodyszcze, Hrubieszów, Izbica, Janów Lubelski, Janów Podlaski, Józefów, Józefów n. Wisłą, Kamionka, Kazimierz Dolny, Kock,
Kodeń, Końskowola, Krasnystaw, Kraśnik, Kryłów, Kurów, Lubartów, Łańcuchów, Łęczna, Łomazy, Łuków,
Łysobyki, Markuszów, Michów, Międzyrzec Podlaski, Modliborzyce, Nałęczów, Opole Lubelskie, Orchówek,
Ostrów Lubelski, Parczew, Pawłów, Piaski, Piszczac, Ruchaczów, Puławy, Radzyń Podlaski, Rossosz, Sawin,
Skierbieszów, Sławatycze, Stoczek Łukowski, Szczebrzeszyn, Tarnogóra, Terespol, Tomaszów Lubelski, Turobin, Tyszowce, Uchanie, Urzędów, Wąwolnica, Włodawa, Wohyń, Zaklików, Zamość.

1966
769. Handbuch der polnischen Siegelkunde, Graz 1966, Akademische Druck. u. Verlagsanstalt,
ss. VII [I], 143, tabl. 76.
Pieczęcie królewskie, książęce, kościelne, rycerskie, miejskie, wiejskie, urzędów i instytucji — XI–I poł.
XIX w. Tablice genealogiczne, zestawienia, wykazy ciekawszych napisów napieczętnych, fałszerstw pieczęci
miejskich i majestatycznych, bardziej znanych polskich pieczęci, pieczęci używanych przez kilku właścicieli,
napisów na pieczęciach anonimowych.
Rec.: Kuczyński S.K., „Biul. Numizmat.”, 1967, nr 23, s. 416–417; tenże, „WN”, r. 12: 1968, z. 1, s. 39–42;
Kahsnitz R., „Zeitschr. f. d. Gesch. u. Altertumskunde Ermlands”, Bd 35: 1971, s. 209–215.

770. Hanusz Sztypel, wynalazca maszyny menniczej, „WN”, r. 10: 1966, z. 1, s. 22–25.
†1618

771. Kel Jan (XVI/XVII w.), mincerz i medalier poznański, PSB, t. XII/3, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1966, s. 323–324.
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772. Polskie monety X/XI w. ze zbiorów dziś nieistniejących, „WN”, r. 10: 1966, z. 2, s. 92–94.
Monety Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

1967
773. Bibliografia numizmatyki polskiej, przygotował do druku i uzup. H. Baranowski, Toruń 1967
(Rocz. TNT, r. 72, z.3), ss. XVI, 213.
Praca zawiera liczne nieścisłości.
I. Ogólne: 1. Bibliografie; 2. Czasopisma; 3. Instytuty, Towarzystwa, Zjazdy; 4. Wystawy; 5. Zbiory: a. Ogólne, b. Zbiory instytucji, c. Zbiory prywatne, d. Handel antykwaryczny. Cenniki. Katalogi aukcyjne. II. Znaleziska: 1. Ogólne; 2. Miejscowości. III. Moneta polska: 1. Opracowania i zagadnienia ogólne; 2. Literatura
ekonomiczna; 3. Moneta średniowieczna (do 1506 r.); 4. Moneta nowożytna: a. 1506–1815, b. 1815–1916;
5. Moneta najnowsza (od 1916 r.); 6. Poszczególne regiony: a. Śląsk, b. Pomorze Zachodnie i Ziemia Lubuska, c. Pomorze Wschodnie, d. Litwa, e. Inflanty i Kurlandia, f. Ziemie południoworuskie, Mołdawia;
7. Mennice. IV. Pieniądze papierowe i zastępcze. V. Medalografia: 1. Ogólne; 2. Medale królewskie; 3. Medale prywatne; 4. Medale religijne; 5. Medale wojskowe; 6. Inne medale okolicznościowe: a. Dla miejscowości,
b. Dla instytucji i towarzystw, c. Różne. VI. Osoby: 1. Mincerze, kierownicy mennic; 2. Medalierzy; 3. Badacze i kolekcjonerzy.
Streszcz.: „Sprawozd. TNT”, t. 10: 1956 [druk:1958], z. 1–4, s. 43–44.
Rec.: Bolszyc A., „Biul. Numizmat.”, 1967, nr 28, s. 523–524; Suchodolski S., „WN”, r. 11: 1967,
[druk:]1968, z. 4, s. 255–257; Ivanovyč S., „Archìvy Ukraīny” r. 22: 1968, nr 3, s. 98–99; Wędzki A., ‘Slavia
Antiqua”, t. 16: 1969, s. 352–356.

774–775. Początki mennicy poznańskiej, „Biul. Numizmat.”, nr 26, s. 471–475 (I); nr 27, s. 490–
49 (II).
XII–XIII.

776. Zagadkowe szelągi gdańskie, „Biul. Numizmat.”, 1967, nr 24, s. 425–429.
Z lat 1524–1526.

777. [Współudz. w nauk. dokument. herbów] Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.
Woj. łódzkie: Łódź, Bełchatów, Biała Rawska, Bielawy, Bolesławiec, Bolimów, Brzeziny, Dąbrowice, Głowno, Inowłódz, Kiernozia, Konstantynów Łódzki, Krośniewice, Kutno, Łask, Łąkoszyn, Łęczyca, Łowicz,
Nowe Miasto n. Pilicą, Orłów, Ozorków, Pabianice, Pajęczno, Piotrków Trybunalski, Poddębice, Praszka,
Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Sobota, Stryków, Sulejów, Szadek, Tomaszów Mazowiecki, Tuszyn, Uniejów, Warta, Wieluń, Wieruszów, Zduńska Wola, Zgierz, Złoczew, Żychlin; woj. olsztyńskie: Olsztyn, Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Bisztynek, Braniewo, Dłutowo, Dobre Miasto, Działdowo, Frombork, Giżycko, Górowo Iławeckie, Iława, Jeziorany, Kętrzyn, Kurzętnik, Lidzbark Warmiński,
Lidzbark, Lubawa, Miłakowo, Młynary, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek,
Orneta, Ostróda, Pasłęk, Pieniężno, Pisz, Prabuty, Reszel, Ryn, Sępopol, Srokowo, Susz, Szczytno, Węgorzewo, Zalewo; woj. opolskie: Opole, Baborów, Biała Prudnicka, Brzeg, Byczyna, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Gorzów Śląski, Grodków, Kietrz, Kluczbork, Koźle, Krapkowice, Leśnica, Lewin Brzeski,
Namysłów, Niemodlin, Nysa, Olesno, Otmuchów, Paczków, Prószków, Prudnik, Racibórz, Skorogoszcz,
Strzelce Opolskie, Ujazd, Wołczyn; woj. poznańskie: Poznań, Baranów, Błaszki, Bnin, Bojanowo, Borek,
Brdów, Brudzew, Budzyń, Buk, Chocz, Chodzież, Czarnków, Czempiń, Czerniejewo, Dobrzyca, Dolsk,
Dubin, Gniezno, Golina, Gołańcz, Gostyń, Grabów n. Prosną, Grodzisk Wielkopolski, Grzegorzew, Jaraczewo, Jarocin, Jutrosin, Kalisz, Kamionna, Kazimierz Biskupi, Kębłowo, Kępno, Kiszkowo, Kleczew, Kłecko, Kłodawa, Kobylin, Koło, Konin, Kopanica, Kostrzyn, Kościan, Koźmin, Koźminek, Kórnik, Krobia,
Krotoszyn, Krzywiń, Kiąż Wielki, Lądek, Leszno, Lwówek, Łekno, Łopienno, Margonin, Miejska Górka,
Mielżyn, Mieszków, Mieścisko, Międzychód, Mikstat, Miłosław, Mosina, Murowana Goślina, Nowe Miasto n. Wartą, Nowy Tomyśl, Oborniki, Obrzycko, Odolanów, Opalenica, Opatówek, Osieczna, Ostroróg,
Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Piaski, Piła, Pleszew, Pniewy, Pobiedziska, Pogorzela, Poniec, Powidz,
Przemęt, Pyzdry, Radolin, Rakoniewice, Raszków, Rawicz, Rogoźno, Rostarzewo, Rychwał, Ryczywół,
Rydzyna, Sarnowa, Sieraków, Skoki, Słupca, Staw, Stawiszyn, Stęszew, Sulmierzyce, Swarzędz, Szamocin,
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Szamotuły, Ślesin, Śmigiel, Śrem, Środa, Święciechowa, Trzcianka, Tuliszków, Turek, Ujście, Wągrowiec,
Wieleń, Wielichowo, Witkowo, Władysławów, Wolsztyn, Wronki, Września, Zaborowo, Zagórów, Zaniemyśl, Zbąszyń, Zduny, Żuków, Żydowo; woj. rzeszowskie: Rzeszów, Baranów Sandomierski, Biecz, Bircza,
Błażowa, Bobowa, Brzostek, Brzozów, Bukowisko, Cieszanów, Czudec, Dębica, Dębowiec, Dubiecko, Dukla, Dynów, Frysztak, Głogów Małopolski, Gorlice, Grodzisko, Jaćmierz, Jarosław, Jasło, Jaśliska, Kańczuga,
Kolbuszowa, Kołaczyce, Korczyna, Krosno, Krzeszów, Lesko, Leżajsk, Lubaczów, Lutowiska, Łańcut, Mielec, Narol, Niebylec, Nisko, Oleszyce, Pilzno, Płazów, Pruchnik, Przecław, Przemyśl, Przeworsk, Radomyśl,
Radymno, Ropczyce, Rozwadów, Rudnik, Rymanów, Sanok, Sędziszów Małopolski, Sieniawa, Sokołów
Małopolski, Strzyżów, Tarnobrzeg, Tyczyn, Ulanów, Żmigród; woj. szczecińskie: Szczecin, Banie, Barlinek,
Boleszkowice, Cedynia, Chociwel, Chojna, Choszczno, Dębno, Dobra, Dobrzany, Drawno, Goleniów,
Gryfice, Gryfino, Ińsko, Kamień Pomorski, Lipiany, Łobez, Maszewo, Mieszkowice, Moryń, Myślibórz,
Nowe Warpno, Nowogard, Pełczyce, Płoty, Police, Pyrzyce, Recz, Resko, Stargard Szczeciński, Suchań,
Świnoujście, Trzcińsko Zdrój, Trzebiatów, Węgorzyno, Widuchowa, Wolin; woj. warszawskie: Warszawa,
Bielsk, Bieżuń, Błonie, Bobrowniki, Bodzanów, Brok, Cegłów, Chorzele, Ciechanów, Czersk, Czerwińsk,
Dobre, Drobin, Garwolin, Gąbin, Gostynin, goszczyn, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Iłów,
Jadów, Kałuszyn, Karczew, Kołbiel, Kuczbork, Latowicz, Łaskarzew, Łosice, Maciejowice, Maków Mazowiecki, Międzyleś, Mińsk Mazowiecki, Mława, Mogielnica, Mordy, Mszczonów, Nadarzyn, Nasielsk, Nowe
Miasto, Nowy Dwór Mazowiecki, Okuniew, Osmolin, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Piaseczno, Płock, Płońsk, Poniatowo, Przasnysz, Pułtusk, Raciąż, Radzanów, Radzymin, Różan, Serock, Siedlce,
Siennica, Sierpc, Sochaczew, Sochocin, Sokołów Podlaski, Stanisławów, Szreńsk, Tarczyn, Warka, Węgrów,
Wiskitki, Wyszków, Wyszogród, Zakroczym, Żelechów, Żuromin; woj. wrocławskie: Wrocław, Bardo, Bierutów, Boguszów, Bolesławiec, Bolesławów, Bolków, Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Chełmsko Śląskie,
Chobienia, Chcianów, Chojnów, Ciechanowice, Czernina, Dobromierz, Duszniki Zdrój, Dzierżoniów,
Góra, Gryfów Śląski, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kąty Wrocławskie, Kłodzko, Kowary, Lądek
Zdrój, Legnica, Leśna, Lewin Kłodzki, Lubań, Lubawka, Lubin, Lubomierz, Lwówek Śląski, Miedzianka,
Mieroszów, Międzybórz, Międzylesie, Milicz, Mirsk, Niemcza, Nowa Ruda, Nowogrodziec, Oleśnica, Oława, Pobiedna, Prochowice, Prusice, Radków, Rudna, Sobótka, Srebrna Góra, Strupina, Strzegom, Strzelin,
Sulików, Sułów, Syców, Ścinawa, Środa Śląska, Świdnica, Świebodzice, Świerzawa, Trzebnica, Twardogóra,
Uraz, Wałbrzych, Wąsosz, Wiązów, Wińsko, Wleń, Wołów, Zawidów, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Ziębice, Złotniki Lubańskie, Złotoryja, Złoty Stok, Żmigród.

1968
778–780. Monety anachroniczne, „Biul. Numizmat.”, 1968, nr 30, s. 555–557 (cz. I); nr 31,
s. 575–579 (cz. II); nr 33, s. 626–628 (cz. III).
Monety, których data jest sprzeczna z innymi szczegółami rysunków lub napisów — z czasów Zygmunta
Starego, Zygmunta Augusta, bezkrólewia, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy, Jana Kazimierza, Jana III
Sobieskiego, Augusta II Saskiego i z XIX w.

781. [Wspomnienia], [w:] Koło Historyków Studentów UJ w latach 1892–1967, Kraków 1968,
(Zeszyty Naukowe UJ, nr 194: Prace Historyczne, z. 25), s. 97–102.
Dotyczą lat 1898–1919.

1969
782. Handbuch der polnischen Heraldik, Graz 1969, Akademische Druck– u. Verlagsanstalt,
ss. IV 84, tabl. LX.
Pojęcia, źródła, monety i medale, rzeźby i obrazy, źródła pisane, zagraniczne zwoje herbowe, polskie herbarze,
herbarze późniejsze, literatura. Pochodzenie herbów, podział materiałów, zasady heraldyczne, pole i tarcza,
wyobrażenia heraldyczne, barwy heraldyczne, dekoracje heraldyczne, korony, klejnoty, trzymacze, płaszcze
herbowe, ramienia, ordery, dewizy, terminologia heraldyczna, rysunek i stylizacja herbów; herby władców
polskich: charakterystyka, geneza polskiego orła, książęta małopolscy, książęta wielkopolscy, Piastowie kujawscy, książęta mazowieccy, Piastowie śląscy, książęta pomorscy, Andegawenowie, Jagiellonowie, królowie
elekcyjni, polskie królowe, królewicze; herby ziem polskich: charakterystyka, źródła, podział, herby Królestwa
Polskiego, dzielnic, województw, powiatów, nowe herby, barwy heraldyczne, herby powstań narodowych;
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herby polskiego rycerstwa: charakterystyka, pochodzenie, czasy przedheraldyczne, rodzaje herbów rycerskich,
ich nazwy, wyobrażenia, warianty i Veränderrungen, klejnoty, barwy, herby nabyte; herby kościelne: charakterystyka, dekoracje, herby kapitulne, biskupie, plebańskie, inne herby kościelne, herby klasztorne, herby
zakonów rycerskich; herby miast polskich: charakterystyka i podział, wyobrażenia herbowe, herby wójtów
miejskich, herby mieszczańskie, herby polskich cechów; herby gmin wiejskich: charakterystyka, gminy wiejskie, Dominialwappen, herby Dorfschltheißen, herby polskich chłopów. Spis ważniejszych nazw heraldycznych — XIII–XX w.
Rec.: Kuczyński S. K., „WN”, r. 15: 1971, s. 1, s. 60–61; Jäger–Sunstenau H., „Mitteilungen d. Inst. f. Österreich. Geschichtsforsch.“, Bd 80: 1972, H. 1–2, s. 159–160.

783. Poglądy Mikołaja Kopernika w sprawach monetarnych, „Komunikaty Mazursko–Warmińskie”, r. 12: 1968 [druk:]1969, nr 4(102), s. 621–660 [i nadb.].
1970
784. Herbarz patrycjatu toruńskiego, Toruń 1970 (Rocz. TNT, r. 74: 1969, z. 3), ss. 200.
Rodziny patrycjuszowskie oraz ich herby: von Allen, Amend, Andress, Austen, Bährhold, Baumgart, Becker,
Bem, Beutel, Birken, Blumigk, Bodek, Bolze, Borkowski, Brelen, Brötche, Brucken, Bucheim, Cziras, Czirenberg, Datteln, Dietz, Eckard, Edling, Elsner, Engelhart, Esken, Essen, Fengler, Frauendorf, Friedewald,
Geret, Giering, Giller, Gise, Gleiche, Gnospius, Gottstein, Gretz, Hanke, Heinze, Hengstenberg, Herborn,
Herret, Heselicht, Hitfeld, Hoffman, Holstein, Huebner, Iaenichen, Jelan, Kaiser, Kisling, Klossman, Knoff,
Kochański, Koller, Kölmer, Kopernik, Kordelitz, Koye, Kranich, Kronberger, Krüger, Lawke, Lettau, Lichtfuss, Lilie, Lilienfeld, Linde, Liman, Loe, Maryański, Mentzel, Mersche, Mochinger, Nałęcz, Neisser, Nichten, Noske, Olof, Pape, Pekaw, Praetorius, Preuss, Pullman, Pusch, Putten, Racke, Reycher, Ritter, Röber,
Rockendorf, Roesner, Rothe, Rubinkowski, Rubit, Rüdiger, Rumpler, Rüsop, Russe, Schachman, Schade,
Schmid, Schnellenberg, Schottdorf, Schulf, Schwertman, Segenfryd, Selin, Sievert, Soest, Starck, Steiner,
Stolle, Strenwig, Stroband, Tenk, Teschner, Teudenkus, Thomas, Trost, Vasan, Voigt, Wachschlager, Waldau,
Wale, Watzenrode, Wedemeyer, Wege, Weise, Weiss, Werle, Wernheyde, Wilk, Zernecke, Ziegenhals, Zimmerman, Zöller. Tablice gmerków. — XIII–XIX w.
Rec.: Rembowska I., „Rocz. Gdań.”, t. 31: 1971, z. 2, s. 254–257.
Uwagi: Dygdała J., Salmonowicz S., O genealogiach patrycjatu toruńskiego XVI–XVIII wieku, „Zap. Hist”,
t. 42: 1977, z. 3, s. 85–106.

785. Pieniądz prywatny w Grudziądzu i niektórych sąsiednich miastach, „Rocz. Grudz.”, t. 5–6:
1970, s. 335–363.
Biskupiec Pomorski, Brodnica, Chełmno, Górzno, Iława, Jabłonowo, Kwidzyn, Lubawa, Łasin, Nowe Miasto n. Drwęcą, Prabuty, Susz, Świecie, Wąbrzeźno — głównie z okresu I wojny światowej.

1971
786. „Góra Wawelska na Dolinie Krakowa”. Dzieje loży masońskiej w Krakowie, „Studia Historyczne”, r. 14: 1971, z. 2, s. 205–245.
XVIII–XIX w.

787. Pieczęcie i herby niektórych miast pomorskich, „Przegląd Zachodniopomorski”, t. 15, z. 3,
s. 113–132.
Gryfice, Trzebiatów, Płoty, Łobez, Resko, Węgorzyno — XIII (?)–XIX w.

1973
788. Medale Kopernika, „Studia Warmińskie”, t. 9: 1972 [druk:] 1973, s. 453–518.
Medaliony Edwarda Gorola (1954, drugie wydanie z niewiadomego roku), na tablicy pamiątkowej Gimnazjum Toruńskiego autorstwa Władysława Marciniaka (ok. 1968), Józefa Gosławskiego (dwa z 1961), Jana
Nalborczyka (1968), Polskiej Akademii Nauk (1970), Wincentego Trojanowskiego, pochodzący z Fabryki
C. Mintera z Warszawy (1873), Teofila Godeckiego (1876), Jana Wysockiego (1953), Józefa Aumillera (dwa:
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pierwszy z 1960, drugi z niewiadomego roku), Witolda Marciniaka, Konstantego Laszczki (1948), z pomnikiem warszawskim Kopernika prawdopodobnie odlany w fabryce C. Mintera lub Łopieńskiego w Warszawie
(ok. 1873?), Franciszka Habdasa (1953), na deseczce (?), z Kopernikiem i Kolumbem (1893). Medale: Józefa
Markiewicza (ok. 1973), Franciszka Habdasa (?), Chorągwi Bydgoskiej ZHP (koniec l. 60. XX w.), fabryki
metalowej W. Owczarskiego z Bydgoszczy autorstwa Ireny Habdasowej (1970), milenijny fromborski wydany przez Diecezję Warmińską (1966), lidzbarski wydany staraniem Wydziału Kultury WRN w Olsztynie autorstwa Józefa Gosławskiego (1958), grudziądzki Edwarda Gorola (1971?), włoski Jana Vagnettiego (1879),
poznański Fryderyka Wilhelma Belowa (1873), z zodiakiem (ok. 1973), milenijny chicagowski (ok. 1966),
dwa londyńskie (jeden z nich podpisany inicjałem W, oba z 1943), PAU w Krakowie autorstwa Feliksa Kalfasa (1948), UMK w Toruniu autorstwa Witolda Marciniaka (1967), dwa warszawskie Władysława Oleszczyńskiego (1830), dwa warszawskie Godfryda Majnerta (1830), dwa jednostronne J. Owczarskiego (?), Akademii Nauk Technicznych autorstwa Józefa Aumillera (1935), dwa krakowskie Nepomucena Langera (1873),
warszawski Franciszka Habdasa (1953), plakietka Zjazdu Warszawskiego Lekarzy Stefana Koźbielewskiego
(1962), toruński Akcji Studenckich OHP (?), paryski Ludwika Michała Petita (1818), dwa paryskie Godela
(1818 i 1820), Amadeusza Duranda (1820), paryski Macieja Mikołaja Marii Viviera (1820), monachijski
Amadeusza Duranda (1820), monachijski Brandla (1820). Medaliki: saski Krystiana Wermutha (XVIII w.),
przemysłowców toruńskich (1897), warszawski IX Zjazdu Międzynarodowego Związku Przeciwgruźliczego
autorstwa Józefa Aumillera (1934), UMK w Toruniu (1971), warszawski Minheyma (XIX w.), warszawski
Józefa Majnerta (1830), warszawski (1843?). Monety (z próbnych emisji i projekty monet): pięć 100 zł Stanisława Szukalskiego (1925), 10 zł Jana Wysockiego (1933), dziewięć 10 zł Józefa Gosławskiego (cztery z 1959
i po jednej z lat 1965, 1967, 1968, 1969, 1971), 10 zł Józefa Stasińskiego (1957), jedenaście 10 zł nieznanych
autorów (1958), osiem 5 zł nieznanych autorów (1958).

789. Poglądy Mikołaja Kopernika w sprawach monetarnych, [w:] Kopernik na Warmii. Życie
i działalność publiczna. Środowisko. Kalendarium. Zesp. red. J. Jasiński, B. Koziełło–Poklewski, J. Sikorski, Olsztyn 1973, s. 237–283.
Por. poz. nr 783.

1974
790. Najstarsze pieczęcie i herby Pyrzyc, Lipian i Wierzbna, „Zeszyty Pyrzyckie”, r. 5: 1972–1973
[druk:] 1974, s. 179–182, tabl. 1.
XIII–XVII w.

1975
791. Hebräische Münzen im mittelalterlichen Polen, Graz 1975, Akademische Druck– u. Verlagstalt, ss. IV, 136, tabl. [28].
Znaleziska monet: z końca XII w.: Anusin, Piekary, Chalin, Daszów, Dybów, Głębokie, Gniezno, Gorzów,
Kluczbork, Kruszwica, Wieniec; z połowy XIII w.: Moskorzyn, Pełczyska, Rataje, Ujma Duża, Witkowo;
z końca XIII w.: Brzegi, Radzanów, Sarbskie. Opisy monet: Kazimierza Sprawiedliwego (1177–1181);
Mieszka III Starego (1181–1202); Mieszka księcia kaliskiego (1186–1193); Bolesława księcia kujawskiego
(1186–1195); Przemysława I księcia wielkopolskiego (1242–1257); Przemysława II, księcia wielkopolskiego
(1279–1296). Stopy mennicze. Folgerungen und Schlüsse: emigracja żydowska, mincerze żydowscy, mincerze polscy, reformy Mieszka III. Następstwa reformy menniczej Mieszka III. Powrót Mieszka III. Przemysł I. Przemysł II. Suplement: spis rodzajów monet i napisów na nich — XII–XIII w.
Rec.: Kiersnowski R., „WN”, r. 21: 1977, z. 3, s. 185–187.

1990
792. Mennica gdańska, pod red. A. Domaradzkiego, do dr. przygotowała M. Męclewska, J. Dutkowski, Gdańsk 1990, Pol. Tow. Archeolog. i Numizmat. Oddz. w Gdańsku, ss. 219,
tabl. 38.
Wydanie pośmiertne z rękopisu.
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I. Okres książęcy. II. Okres krzyżacki. III. Okres królewski 1454–1793: Kazimierz Jagiellończyk, 1454–1492;
Zygmunt I Stary, 1506–1548; Zygmunt August, 1548–1572; Bezkrólewie z 1573 r.; Stefan Batory, 1578–
1586; Zygmunt III, 1587–1632, Władysława IV, 1633–1648; Jan Kazimierz, 1648–1668; Michał Korybut,
1669–1673; Jan III Sobieski, 1674–1696; August II Sas, 1697–1733; August III Sas, 1733–1763; Stanisław August, 1764–1796. IV. Okres okupacji pruskiej 1793–1807 i Wolnego Miasta Gdańska 1807–1814.
Aneksy: I. Lista mincerzy gdańskich. II. Podział grzywny w Gdańsku. III. Kursy złotego dukata gdańskiego.
IV. Kursy szeląga gdańskiego. V. Kursy tymfa (orta) gdańskiego. VI. Kursy talara gdańskiego. VII. Stopa
mennicza gdańska. Emisje gdańskie z XIII w. VIII. Aneks do katalogu odmian monet gdańskich Mariana
Gumowskiego (E. Rozenkranz). VIII/B. Katalog odmian gdańskich emisji zakonnych nieuwzględnionych
w zestawieniu głównym (J. D.). VIII/C. Aneks do katalogu odmian monet gdańskich M. Gumowskiego
(opr. J. Dutkowski).
Rec.: Kopicki E., „Biuletyn Numizmatyczny”, 1991, nr 1–3, s. 34–36; Rozenkranz E., „Rocznik Gdański”,
t. 51: 1991 [druk:] 1992, z. 1, s. 220–221.
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ROZPRAWY I STUDIA
Przemysław Marcin Żukowski
Kraków
Zasłużony Profesor numizmatyki polskiej
— dr Marian Gumowski

Mariana Gumowskiego związki
z Uniwersytetem Jagiellońskim
Dnia 15 V 1947 Marian Gumowski skierował do Dziekana Wydziału Humanistycznego dwa
listy. W pierwszym — oficjalnym — uprzejmie prosi o przywrócenie mu prawa wykładania
utraconego z powodu długotrwałego z niego niekorzystania. Drugi — prywatny — przedstawia
przyczyny powyższego wystąpienia:
„Od 2–ch lat — napisał — wykładałem już w Toruniu numizmatykę i sfragistykę i czekam zatwierdzenia uniwersyteckiego. Tymczasem Ministerstwo zauważywszy, że moja habilitacja z zakresu num[izmatyki] przeprowadzona była w Krakowie w 1909 r[oku], uznało ją za przedawnioną i zażądało jej odnowienia. Natychmiast
tutejszy toruński Wydział Humanist[yczny] powziął uchwałę udzielającą mi veniam legendi jednakże ta uchwała
Ministerstwu nie wystarczyła, gdyż jest zdania, że habilitację należy odnowić tylko tam, gdzie się ją pierwotnie
nabyło, tj. w tym wypadku w Krakowie”1.

Sprawa powyższa była już znana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu (dalej: UJ), gdyż odnośne
zapytanie, co do wyżej omówionej sprawy, skierowało Ministerstwo Oświaty do Krakowa już
18 II 19462. Po sprawdzeniu w aktach Karol Lewicki, w zastępstwie kierownika Archiwum, przekazał dziekanowi Wydziału Humanistycznego prof. Janowi Dąbrowskiemu pozytywne odpowiedzi na zapytanie Ministerstwa, po czym tam właśnie odpowiedź została wysłana3. Nie zmieniło
to — jak zauważyliśmy — decyzji Ministerstwa i na posiedzeniu komisji w tym celu powołanej
w dniu 10 VI 1947 profesorowie Jan Dąbrowski, Ludwik Piotrowicz, Roman Grodecki i Władysław Semkowicz jednomyślnie przywrócili prawo wykładania zwracając się do ministerstwa
właściwego sprawom szkolnictwa wyższego o zatwierdzenie uchwały, co nastąpiło 18 XII 19484.
1

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: AUJ), WF II 121, teczka habilitacyjna, dwa listy z 15 V 1947.
AUJ, WF II 121, teczka habilitacyjna, list z 18 II 1946.
3
Tamże, list K. Lewickiego z 26 III 1946, list J. Dąbrowskiego z 28 III 1946.
4
AUJ, WF II 121, teczka habilitacyjna, protokół posiedzenia komisji z 10 VI 1948, odpis decyzji mianującej
M. Gumowskiego docentem etatowym w Toruniu z 18 XII 1948; WHm 3, protokół posiedzenia Rady Wydziału
z 10 VI 1947 z decyzją zatwierdzającą „wedle wniosku Komisji”.
2
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Przygoda Mariana Stanisława Gumowskiego — urodzonego 30 IX 1881 w domu nr 108
w Krościenku nad Dunajcem — z UJ rozpoczęła się dnia 5 X 1899, kiedy to po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego posiadanie matury klasycznej — uzyskanej w I Gimnazjum
św. Anny w Krakowie5 — zgodnie z austriacką ordynacją studiów, został wpisany do albumu
uniwersyteckiego jako pełnoprawny student zwyczajny, dołączając jednocześnie w kwesturze
podanie o uwolnienie od czesnego6. Na świadectwie dojrzałości widnieją takie oto jego oceny:
obyczaje — chwalebne; nauka religii — bardzo dobry; język łaciński — dostateczny; język grecki — dobry; język polski — bardzo dobry; język niemiecki — dostateczny; historia i geografia
— dobry; matematyka — bardzo dobry; nauki przyrodnicze a: historia naturalna — dobry, b)
fizyka — dobry; propedeutyka filozofii — dobry7. W swoim życiorysie przedłożonym razem
z podaniem o dopuszczenie do egzaminów ścisłych na stopień doktora filozofii napisał: „Szkoły
średnie ukończyłem w gimnazjach w Jaśle, Tarnowie i Krakowie, spowodowany do tego przenoszenia się zmianą miejsca pobytu ojca, lekarza praktykującego”8. Być może w tym ciągłym
zmienianiu szkół należy doszukiwać się takich a nie innych ocen końcowych. Matką Mariana
Gumowskiego była Józefa z d. Stehr, a ojcem Franciszek9 — urodzony 2 XII 1841 w Drużbinie,
(gub. kaliska 7 XI 1913, Królestwo Polskie) syn Jakuba mieszczanina z Warty i Scholastyki z d.
Pawłowskiej, który to po uzyskaniu w gimnazjum w Warszawie matury 10 II 1870, i pewnej
przygodzie z Seminarium Duchownym we Włocławku i Akademii Duchownej znajdującej się
w stolicy Przywislańskiego Kraju zapisał się na Wydział Lekarski Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, by następnie przenieść się do Krakowa. Tutaj jako student zwyczajny, wysłuchawszy
w latach 1871/72–1875/76 wykładów i ćwiczeń, przystąpił do trzech egzaminów ścisłych i uzyskał stopień doktora wszech nauk lekarskich 25 VII 187710.
W murach krakowskiej Alma Mater Marian Gumowski spędził 7 semestrów: 1899/1900–
1901/02, 1903/04 sem. I. Na siódmy i ósmy semestr studiów udał się do Monachium:
„na koszt własny, pragnąc tam słuchać wykładów i pracować w Numizmatyce pod kierunkiem prof. [Hansa]
Riggauera. Numizmatyce poświęciłem się — napisał w swoim curriculum vitae — całkiem, pracując już od początków studiów uniwersyteckich w największych zbiorach polskich Namiestnika Andr[zeja] hr[abiego] Potockiego i Em[eryka] hr[abiego Hutten–] Czapskiego. [...] Pracując równocześnie, bo od roku 1901 przy Muzeum
Narodowym w Krakowie miałem oddany sobie od początku gabinet monet, medali, pieczęci, autografów i rycin
oraz bibliotekę pod zarząd”11.

5

Według absolutorium: matura 8 VI 1899, według poświadczenia dyrektora I Gimnazjum św. Anny Leona
Kulczyńskiego: matura 30 V 1899. Zob.: AUJ, WF II 504, teczka doktorska, absolutorium z 18 XII 1903,
poświadczenie z 20 II 1908.
6
AUJ, S II 501B, rodowód 1899/1900 sem. I. Podanie o uwolnienie od czesnego zostało przez Zgromadzenie
Profesorów Wydziału Filozoficznego przyjęte częściowo — w pierwszym semestrze został zwolniony w połowie,
przez następne już nie płacił.
7
Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: APKr), Gimnazjum i Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego (dalej:
GLN), sygn. 1905, protokół egzaminu dojrzałości z 30 V 1899, poz. 12.
8
Klasy I–III (1891/92–1893/94) — spędził w Gimnazjum w Jaśle; klasy IV–VII sem. I (1894/95–1897/98 sem. I)
— w Gimnazjum w Tarnowie; klasy VII sem. II–VII (1897/98 sem. II–1898/99) — w Gimnazjum św. Anny
w Krakowie. Zob. APKr, GLN, sygn. 1905, protokół egzaminu dojrzałości z 30 V 1899, poz. 12.
9
AUJ, WF II 504, teczka doktorska, „wyjaśnienie z metryk chrztu (urodzenia), ślubów i śmierci” parafii w Krościenku
z 18 III 1904.
10
Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae, oprac. M. Barcik, A. Cieślak, D. Grodowska–Kulińska, U. Perkowska,
red. K. Stopka, Kraków 2006, t. III: E–J, s. 617. Zob.: J. Żywicki, Jana Gumowskiego motywy polskie. Studium
o tekach litograficznych, Lublin 2003, s. 27 i nn.
11
AUJ, WF II 504, teczka doktorska, curriculum vitae z 3 V 1907.
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Pełny spis wykładów, na które Marian Gumowski uczęszczał, przedstawiają wypełniane co semestr rodowody oraz absolutorium. Różnią się one od siebie w kilku miejscach, co zostało odpowiednio poniżej zaznaczone:
1899/1900 sem. I (semestr pierwszy): „Czasy reformacji” — Stanisław Zakrzewski, „Malarstwo flandryjskie” — Marian Sokołowski, „Historia starożytnego Wschodu” — Wiktor Czermak, „Ogólna geografia fizyczna” — Franciszek Schwarcenberg–Czerny, „Poprzednicy Platona”
i „Ćwiczenia logiczne” — Wincenty Lutosławski (brak w absolutorium)12.
1899/1900 sem. II (semestr drugi): „Ogólna geografia fizyczna” i „Meteorologia i klimatologia” — Franciszek Schwarcenberg–Czerny; „Czasy wojen religijnych” — Stanisław Zakrzewski;
„Dzieje Galicji od 1848 do 1863” — Wiktor Czermak; „Życie i dzieło Platona” — Wincenty
Lutosławski; „Kurs praktyczny języka francuskiego” — lektor Paweł Rongier; „Erklärung der
Kardum” i „Lessings Leben und Werke” — Wilhelm Creizenach; „Kształcenie woli i charakteru”
— Leon Kulczyński13.
1900/01 sem. I (semestr trzeci): „Etnografia” i „Ćwiczenia geograficzne” — Franciszek Schwarcenberg–Czerny; „Historia wieku XVII” i „Seminarium historyczne” — Stanisław Zakrzewski;
„Czasy jagiellońskie” i „Seminarium historyczne” — Stanisław Smolka; „Pojęcia polityczne wieków średnich” — Stanisław Krzyżanowski (brak w absolutorium); „Era konstytucyjna monarchii
austriackiej” i „Dzieje Galicji od 1860” — Wiktor Czermak; „O zastosowaniu psychologii do pedagogiki” — Leon Kulczyński, „O wielkich poetach” — Stanisław Tarnowski (brak w absolutorium); „Norblin i jego szkoła” i „Początki malarstwa angielskiego” — Jerzy Mycielski; „Pogląd
na świat Dantego” i „Ćwiczenia logiczne” — Wincenty Lutosławski14.
1900/01 sem. II (semestr czwarty): „Etnografia” i „Ćwiczenia geograficzne” — Franciszek Schwarcenberg–Czerny; „Czasy Ludwika XIV” i „Seminarium historyczne” — Stanisław Zakrzewski;
„Era konstytucyjna monarchii austriackiej” i „Dzieje Galicji do 1863” — Wiktor Czermak; „Pojęcia polityczne wieków średnich” i „Dyplomacja polska w XII i XIII wieku” — Stanisław Krzyżanowski (brak w absolutorium); „O zastosowaniu psychologii do pedagogiki” — Leon Kulczyński; „Dzieje malarstwa w Anglii” — Jerzy Mycielski; „Pierwszy wiek chrześcijańskiej cywilizacji
w Polsce” i „Konwersatorium w zabytkach kultury polskiej” — Feliks Kopera; „Über das höfische
Epos” i „Deutsche Literatur im XVIII Jährung”– Wilhelm Creizenach (brak w rodowodzie);
„25 wieków rozwoju filozofii europejskiej” — Maurycy Straszewski15.
1901/02 sem. I (semestr piaty): „Geografia państw europejskich”, „Ćwiczenia geograficzne”
i „Historia geografii” — Franciszek Schwarcenberg–Czerny; „Wiek XVIII” i „Seminarium historyczne” — Stanisław Zakrzewski; „Dzieje wojen krzyżowych” i „Dzieje Galicji” — Wiktor
Czermak; „Pojęcia polityczne wieków średnich”, „Ćwiczenia paleograficzne” i „Dyplomatyka
polska” — Stanisław Krzyżanowski (brak w absolutorium); „Dzieje wychowania w XVI wieku”
i „Konwersatorium pedagogiczne” — Leon Kulczyński; „Polityka socjalna” — Stefan Pawlicki;
„Leonardo da Vinci” — Marian Sokołowski; „Trzy wieki literatury polskiej” — Stanisław Tarnowski (brak w absolutorium)16.
12

AUJ, S II 501B, rodowód 1899/1900 sem. I. Zadeklarował przy wpisie chęć uczęszczania na dwa „Seminaria
Historyczne” do profesorów: S. Zakrzewskiego i S. Smolki oraz na wykład „Historia wschodniej Europy
ze szczególnym uwzględnieniem narodu polskiego” — prof. W. Czermak, lecz przedmioty wykreślił.
13
AUJ, S II 502B, rodowód 1899/1900 sem. II.
14
AUJ, S II 503B, rodowód 1900/01 sem. I. Tutaj opiekunem — po śmierci ojca — jest Aleksander Bochnak,
oficjał sądowy, zamieszkały w Ciężkowicach.
15
AUJ, S II 504B, rodowód 1900/01 sem. II.
16
AUJ, S II 505B, rodowód 1901/02 sem. I.
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1901/02 sem. I (semestr szósty): „Geografia państw europejskich” i „Ćwiczenia geograficzne”
— Franciszek Schwarcenberg–Czerny; „Wiek XVIII” i „Seminarium historyczne” — Stanisław
Zakrzewski; „Polska i Ruś” — Stanisław Smolka (brak w absolutorium); „Historia Czech” —
Wiktor Czermak; „O archiwach i bibliotekach” — Stanisław Krzyżanowski (brak w absolutorium); „Krótka nauk filozoficznych encyklopedia” — Maurycy Straszewski; „Historia pedagogiki” i „Konwersatorium pedagogiczne” — Leon Kulczyński; „Literatura polska XVI, XVII
i XVIII wieku” — Stanisław Tarnowski; „Über Schillers eben in Werke” — Wiktor Creizenach
(brak w absolutorium); „Filozofia mowy ludzkiej” i „Filozofia Schellinga” — Stefan Pawlicki17.
1902/03 sem. I (semestr siódmy na Uniwersytecie wMonachium): „Geschichte der griechischen
Kunst von ihren Anfänger bis in die Alexanderzeit”, „Geschichte der hellenistischen und römischen Kunst” i „Archäologisches Seminar” — Furtwängler; „Kunsthistorische Übungen” — Richl; „Einführung in die griechische Numismatik” — H. Riggauer; „Rundgänge durch die Alte
Pinakothek” — Voll; „Historische Übungen” — Goetz; „Über Wissen und Glauben” — Güttler.
1902/03 sem. II (semestr ósmy na Uniwersytecie w Monachium): „Geschichte der Malerei der
Hochrenaissance” — Voll; „Kunsthistorische Übungen” — Richl; „Geschichte Numismatik” —
H. Riggauer; „Archäologisches Seminar” i „Geschichte der griechischen Vasenmalerei” — Furtwängler; „Übungen ses Seminars für deutsche Philologie über Weilands Werke” — Muncker;
„Geschichte des Siebenjährigen Krieges” — Heigel; „Die Eumeniden des Aeschylus” — Müller.
1903/04 sem. I (semestr dziewiąty): „Ogólna geografia handlowa” i „Ćwiczenia geograficzne”
— Franciszek Schwarcenberg–Czerny; „Seminarium historyczne” — Stanisław Zakrzewski; „Era
konstytucyjnej monarchii austriackiej” i „Historia grecka” — Wiktor Czermak; „Pedagogika
w zarysie” — Leon Kulczyński; „Dyplomatyka średniowiecza” — Stanisław Krzyżanowski; „Kraków w wiekach średnich” — Feliks Kopera (całego semestru brak w absolutorium)18.
Dnia 3 V 1907 Marian Gumowski złożył podanie o dopuszczenie do egzaminów ścisłych
na stopień doktora filozofii (przedmiot główny: historia; przedmiot poboczny: filologia polska)
przedkładając pracę z zakresu nauk pomocniczych historii pt.: „O grzywnie i monecie piastowskiej” (wydanej nakładem Akademii Umiejętności: „Rozprawy Wydziału Filozoficzno–Historycznego, t. 51, z. 5, Kraków 1908). Dziekan Maurycy Rudzki przesłał 4 V 1907 profesorom Stanisławowi Krzyżanowskiemu i Wiktorowi Czermakowi pracę „z prośbą o wydanie oceny na piśmie,
czy na jej podstawie można kandydata dopuścić do rygorozów”19. Pierwszy z referentów zapisał
w swojej recenzji, a że nie jest ona długa przytoczę ją w całości:
„Ocena rozprawy «pro gradu» p[ana] Mariana Gumowskiego pt.: «O grzywnie i monecie piastowskiej»:
Autor rozbiera w siedmiu rozdziałach historię grzywny pod najrozmaitszymi względami. W rozdz. I zastanawia
się nad rozmaitymi nazwami i rodzajami grzywny wagi i monety, w rozdz. VII dodatkowo zajmuje się grzywnami
łupieży zwierzęcych i grzywnami karnymi, aby je wyłączyć z pola badań — zupełnie zresztą słusznie odmawia
zniżeniom ostatnim związku ze zmianą grzywny–pieniędzy.
Najważniejszy jest niewątpliwie rozdz. III, w którym autor poddaje szczegółowemu rozbiorowi grzywnę
i jej ciężar, obliczany na podstawie dokumentów, źródeł prawnych, rachunków i stosunku do groszy praskich
w XIV w., a wszystkie te różne obliczenia przynoszą podobny rezultat. Ten wynik badań jest całkiem naukowo uprawdopodobniony. Oznaczenie ciężaru grzywny wiedzie autora do wniosków w rozdz. IV podanych
o grzywnie i jej genezie, mających ogólniejsze historyczne znaczenie. Autor rozróżnia w numizmatyce piastowskiej do początku XIV wieku dwa okresy; pierwszy Chrobrego, kiedy podstawą był funt karoliński, drugi

17

AUJ, S II 506B, rodowód 1901/02 sem. II.
AUJ, S II 507C, rodowód 1903/04 sem. I.
19
AUJ, WF II 504, teczka doktorska, podanie M. Gumowskiego z 3 V 1907 oraz adnotacja M. Rudzkiego z 4 V
1907.
18
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zaczynający się ze Śmiałym, kiedy podstawę tę zredukowano do połowy a w ten sposób stworzono grzywnę
polską. Autor stara się także określić grzywnę mazowiecką, ale wyniki jego tutaj, o ile chodzi o jej genezę, nie
są wystarczające.
Także rozdział VI, w którym autor dotyka niesłychanie trudnej kwestii ekonomicznej wartości i siły kupna
pieniędzy jest ciekawy przez to, że autor i tej strony badań nie pomija, za wystarczający jednak uznany być nie
może.
Mimo tych zastrzeżeń praca p[ana Mariana] Gumowskiego odznacza się tym, że jest samodzielną, że autor
sięga do źródeł, że zna literaturę naukową przedmiotu obcą i polską — w wymienionych rozdziałach III i IV
przynosi ważny dorobek naukowy i dlatego odpowiada w zupełności warunkom rozprawy «pro gradu»”20.

W uzupełnieniu powyższych wywodów Wiktor Czermak — jak sam skromnie zaznaczył:
„Nie będąc specjalnym znawcą przedmiotu, którego dotyczy praca p[ana Mariana] Gumowskiego, przyłączam
się do zdania prof. Krzyżanowskiego jako fachowego znawcy, a stwierdzam tylko ze swojej strony na podstawie
literatury numizmatyki, mennictwa, itd., że uważam studium «O grzywnie i monecie piastowskiej» za najbardziej wyczerpującą, gruntowną i ścisłą pracę, jaką o tym przedmiocie posiada nasza literatura; jako jej szczególne
zalety podnoszę dokładne objęcie i uwzględnienie literatury zagranicznej, wszechstronne wyzyskanie źródeł i jasność, i prostotę w przedstawieniu kwestii wcale trudnych i zawiłych. Pozostawia nieco do życzenia tylko forma
zewnętrzna.
Uznaję zatem i ze swojej strony, że praca p[ana] Gumowskiego odpowiada w zupełności warunkom rozprawy
«pro gradu»”21.

Po przedstawieniu powyższych opinii nie było formalnych przeszkód by przystąpić do dwóch
egzaminów ścisłych. Na odwrocie wizytówki profesora UJ 18 VII 1907 Wiktor Czermak napisał
dziekanowi Wydziału Filozoficznego, że Krzyżanowskiemu i Rygorozantowi zależy na wielkim
pośpiechu. „Z oboma porozumiem się dzisiaj, a jutro między 11 a 12 przyjdziemy umówić się
o terminie. Może poza jutro — sobota — od 4 [do] 6–ej?”22. Nic z tych planów nie wyszło. Dwugodzinne rygorozum z historii i literatury polskiej odbył Marian Gumowski 13 III 1908 przed
komisją w składzie: przewodniczący dziekan Władysław Natanson, egzaminatorzy: Jan Łoś, Stanisław Krzyżanowski, Wiktor Czermak. O 17–ej egzamin rozpoczął Stanisław Krzyżanowski,
40 minut później pytania rozpoczął zadawać Wiktor Czermak, by od 18–ej minut 20 mógł pytać
Jan Łoś. Komisja uznała wynik egzaminu za dostateczny23. Jednogodzinne rygorozum z filozofii
ścisłej — jako drugi egzamin ścisły — odbył Marian Gumowski 21 VII 1908 przed komisją
w składzie: przewodniczący dziekan Władysław Natanson, egzaminatorzy: Maurycy Straszewski
i Stefan Pawlicki. O 16–tej egzamin rozpoczął ten pierwszy, by po 30 minutach przekazać głos
księdzu profesorowi. Komisja uznała wynik za dostateczny24. Promocja odbyła się 22 VII 1908,
a dokonał jej jako promotor prof. August Witkowski25.
Dnia 8 VII 1912 Marian Gumowski przedstawił podanie o udzielenie veniam legendi z zakresu numizmatyki na podstawie pracy pt.: „Moneta złota w Polsce średniowiecznej”26. W tym czasie był on już nie tylko pracownikiem Muzeum Narodowego w Krakowie,
ale sekretarzem i skarbnikiem Towarzystwa Numizmatycznego, redaktorem „Wiadomości

20
21
22
23
24
25
26

Tamże, recenzja S. Krzyżanowskiego z 14 VII 1907.
AUJ, WF II 504, teczka doktorska, dopisek W. Czermaka do recenzji S. Krzyżanowskiego z 18 VII 1907.
Tamże, liścik z 18 VII 1907.
Tamże, protokół egzaminu z 13 III 1908.
Tamże, teczka doktorska, protokół egzaminu z 21 VII 1908.
AUJ, S II 520, poz. 3388.
AUJ, WF 121, teczka habilitacyjna, podanie z 8 VII 1912.
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Numizmatyczno–Archeologicznych”27, współpracownikiem Komisji Historii Sztuki Akademii
Umiejętności w Krakowie28. Podanie Mariana Gumowskiego o dopuszczenie do habilitacji referował dziekan Józef Morozewicz po raz pierwszy na VIII zwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia
Profesorów Wydziału Filozoficznego 11 VII 1912. Na 36 obecnych za dopuszczeniem do dalszych procesów i wyznaczeniem dwóch referentów — Stanisława Krzyżanowskiego i Franciszka
Bujaka — opowiedziało się 31 członków; niestety nie można ustalić, kto był przeciwny29. Sprawa — podobnie jak w przypadku doktoratu — przeciągnęła się. Dopiero nowy dziekan — Jan
Rozwadowski — 21 X 1912 przesłał podanie wraz z załącznikami dwóm referentom „z prośbą
o wygotowanie” referatu na najbliższe posiedzenie”30. Odbyło się ono 27 I 1913 (III zwyczajne) i referenci przedstawili następującą ocenę pracy habilitacyjnej, która — jak napisali — jest
z jednej strony kontynuacją wcześniejszych prac a z drugiej uzupełnieniem badań Franciszka
Piekosińskiego:
„Od chwili ogłoszenia pierwszej pracy w r[oku] 1904 może się [Marian Gumowski] pochwalić znacznym dorobkiem naukowym. [...] Praca pod tyt[ułem]: „Moneta złota w Polsce średniowiecznej” robi zupełnie korzystne
wrażenie. Nie jest to praca czysto numizmatyczna. Autor nie traktuje pieniędzy wyłącznie tylko jako ciekawe
zabytki archeologiczne, nie zajmuje się tylko ich formą i materiałem, z którego są zrobione, nie tylko opisuje
kształty i odczytuje napisy, waży ciężar i oznacza ilość czystego metalu i na tych podstawach klasyfikuje monety,
ale zdaje sobie sprawę z funkcji pieniędzy jako miar i kondensatorów wartości gospodarczych. Jasno i przejrzyście przedstawia sprawę obiegu różnych monet srebrnych i złotych tudzież w stosunku do wartości złota i srebra
w XIV i XV w[ieku], a nawet w pierwszej połowie XVI w[ieku] i stara się wszechstronnie wyjaśnić zmiany, jakie
w owym czasie przechodziły w Polsce monetarne.
Polska pozostawała pod tym względem w ścisłej łączności z krajami sąsiednimi, a nawet bardziej odległymi
jak z Włoch, Francją i Anglią. Po Polsce kursowały liczne obce monety srebrne i złote. Zadaniem autora było
określić i opisać te różne monety obce i ich rolę w Polsce wyjaśnić. Dało mu to sposobność do wykazania dobrej
znajomości całej niemal numizmatyki zachodnio–europejskiej na podstawie poważnej literatury naukowej tudzież do wykazania doskonałej źródłowej znajomości stosunków polskich monetarnych. To postawienie zagadnień monetarnych polskich na szerokim tle porównawczym jest główną zasługa dr Gumowskiego, dotychczas
nikt w ten sposób naszej numizmatyki nie traktował, jest to dotąd stosunkowo rzadkie i w odniesieniu do innych
zagadnień naszej przeszłości [...].
Praca dr [Mariana] Gumowskiego nie jest wolna od pewnych usterek. Tak np. autor cytuje o numizmatyce
czeskiej i węgierskiej dzieła pierwszorzędne ale przestarzałe, [...] kiedy istnieją dzieła nowsze, które dają wiadomości pełniejsze i poprawniejsze. Pod koniec pracy autor nie dość starannie uwzględnia momenty gospodarcze,
[...]. Zaznaczyć także należy, że autor byłby bardzo dobrze zrobił, gdyby do swej pracy dołączył tablicę z wyobrażeniami monet, które omawiał w pracy”31.

Zgromadzenie Profesorów uchwaliło dopuścić Mariana Gumowskiego do dalszych „stadiów
habilitacji”32, po czym dziekan wyznaczył na 6 II 1913 nadzwyczajne posiedzenie poświęcone odbyciu kolokwium, które zostało uznane jednomyślnie za wystarczające33. Spośród przedstawionych przez kandydata trzech tematów wykładu próbnego: 1) Wyobrażenia na monetach
27

Biblioteka Naukowa PAN i PAU w Krakowie (dalej: BN PAN i PAU), Dział Zbiorów Specjalnych (dalej: DzZS),
sygn. 9628, autograf życiorysu M. Gumowskiego po 1955.
28
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie (dalej: AN PAN i PAU), „Dziennik Korespondencji Sekretarza Generalnego Akademii Umiejętności” (dalej: „Dziennik Korespondencji...”), dekret nominacyjny na „współpracownika
Komisji Historii Sztuki” z 6 III 1907.
29
AUJ, WF II 47, protokół z 11 VII 1912, k. 32.
30
AUJ, WF II 121, teczka habilitacyjna, pismo J. Rozwadowskiego z 21 X 1912.
31
Tamże, recenzja S. Krzyżanowskiego i F. Bujaka (brak daty).
32
AUJ, WF II 47, protokół z 27 I 1913, k. 49.
33
AUJ, WF II 121, teczka habilitacyjna, protokół colloquium z 6 II 1913.
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piastowskich jako źródło historyczne; 2) Bolesław Chrobry w numizmatyce; 3) Stosunki pieniężne w Polsce w połowie XV wieku i na tym tle panowanie [Władysława] Warneńczyka34,
profesorowie wybrali ten pierwszy. Prelekcja odbyła się 12 II 1913 w samo południe, w ówczesnej sali 32 Collegium Novum, i uznana została za zadawalającą. Na następnym — IV posiedzeniu — w dniu 20 II 1913 profesorowie przyjęli „do zatwierdzającej wiadomości udzielenie
veniam legendi” Marianowi Gumowskiemu35. Mimo, że list do wiedeńskiego Ministerstwa Wyznań i Oświaty (dalej: MWiO) został wysłany z Krakowa 18 III 1913 zatwierdzającą decyzję
Minister podjął dopiero 7 XI 191336. W ten sposób — jako docent prywatny — mógł Marian
Gumowski ogłosić wykłady na semestr letni roku akademickiego 1913/14. Wykłady prowadził
do roku 1919/20 i jako docent prywatny — nie posiadający nominacji — opłacany był za roczną
remuneracją w wysokości 1 000 koron37. Na semestr letni roku akademickiego 1918/19 został
przedstawiony do prowadzenia tzw. „wykładów litewskich” opłacanych albo z fundacji Lubomirskich (wykłady dotyczące Litwy) lub z fundacji Iwańskich (dotyczące Rusi). Marian Gumowski
zaproponował temat pt.: „Numizmatyka litewska”. Na XII zwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Profesorów 13 VI 1919 prof. Władysław Semkowicz referował powyższą sprawę, poczym
„uchwalono ratyfikować wykłady dr [Mariana] Gumowskiego i przedstawić go do remuneracji z Fundacji Iwańskich, wzgl[ędnie] Lubomirskich”38. Odpowiednie pismo zostało skierowane
do Akademii Umiejętności 30 VI 1919, na które Sekretarz Generalny Akademii — Bolesław
Ulanowski — odpisał grzecznie, że istnieje tylko możliwość wypłacenia „honorarium z fundacji
Lubomirskich w kwocie 1 000 k[oron]”, gdyż fundacja Iwańskich jest przeznaczona na wykłady
historii Rusi zachodniej. Po odpowiednim zredagowaniu pisma — podał dalej profesor — Akademia niezwłocznie wypłaci wzmiankowaną kwotę39. Pismo, o którym mowa wyżej wpłynęło
do kancelarii przy ul. Sławkowskiej 12 VII 191940.
Dnia 31 XII 1918 Marian Gumowski przedstawił podanie o rozszerzenie habilitacji na historię
starożytną. Był wówczas delegatem docentów do Wydziału — na rok 1918/19, i po ponownym
wyborze na rok akademicki roku 1919/20 razem z Jerzym Smoleńskim41. Wracając do podania,
argumentował je w następujący sposób: „Gdy przed sześciu laty objąłem docenturę numizma34

Tamże, propozycja trzech tematów wykładu habilitacyjnego.
AUJ, WF II 47, protokół z 20 II 1913, k. 53.
36
AUJ, WF II 121, teczka habilitacyjna, list z MWiO z 7 XI 1913.
37
AUJ, S II 619, teczka osobowa, zatrudnienie w Uniwersytecie, pisma w sprawie remuneracji za lata 1917–1918.
Na I posiedzeniu zwyczajnym Zgromadzenia Profesorów w imieniu Komisji Historycznej referował prof. Wacław
Sobieski wnosząc m.in. o remunerację dla Mariana Gumowskiego za wykłady numizmatyki, co jednomyślnie
uchwalono. W tym przypadku była pewna „administracyjna” wątpliwość, czy Wydział Filozoficzny UJ wnosi
o łączną remunerację w wysokości 600 koron dla M. Gumowskiego i Stanisława Zachorowskiego czy dla każdego
z osobna. Zob.: AUJ, WF II 47, protokół z 26 X 1917, k. 230; WF II 120, pismo z Namiestnictwa do Dziekanatu
Wydziału Filozoficznego z 14 XI 1917. Do roku akademickiego 1916/17 wykładał numizmatykę starożytną,
a od roku 1916/17 — numizmatykę polską wieków średnich, za którą MWRiOP poleciło Namiestnictwu we
Lwowie wypłacić jednorazową remunerację. Zob.: AUJ, WF II 120, odpis pisma z Namiestnictwa z 14 XI 1919.
Studia z dziejów Wydziału Filozoficzno–Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. S. Mikulicza, Kraków
1967, s. 182.
38
AUJ, WF II 48, protokół z 13 VI 1919, k. 54.
39
AUJ, WF II 188, brudnopis pisma do Akademii Umiejętności z 26 VI 1919; odpowiedź B. Ulanowskiego z 1 VII
1919. AN PAN i PAU, „Dziennik Korespondencji...”, list Wydziału Filozoficznego UJ z 30 VI 1919.
40
AN PAN i PAU, „Dziennik Korespondencji...”, list Wydziału Filozoficznego UJ z 12 VII 1919.
41
AUJ, WF II 48, protokół z 10 VII 1919 (XIV posiedzenie), k. 65. Zob.: Skład Uniwersytetu [za] rok szkolny
1918/19, Kraków 1918, s. 28. W drukowanym składzie na rok szkolny 1919/20 podany jest vacat. Zob. Skład
Uniwersytetu [za] rok szkolny 1919/20, Kraków 1920, s. 28.
35
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tyki na tutejszym Uniwersytecie, nie przypuszczałem, że właśnie te studia [...] zaprowadzą mnie
na pole historii starożytnej [...]. Do pracy w tym kierunku zachęciły mnie jako historyka jeszcze
obecne stosunki wojenne, do których nadzwyczajne analogie widziałem w świecie starożytnym”.
Rozszerzenie veniam legendi — napisał — „będzie nie tylko ze strony Świetnego Wydziału wyrazem uznania za dotychczasową pracę, ale i zachętą na przyszłość42. Dnia 17 I 1919 — na V. zwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Profesorów Wydziału Filozoficznego — zostało rozpatrzone
powyższe podanie. „Uchwalono podanie przyjąć i nie żądać od kandydata ani wykładu habilitacyjnego ani colloqium; pracę habilitacyjną uznano za wystarczającą”. Zatwierdzenie nadeszło
z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej: MWRiOP) 5 VI 191943.
O pracy Mariana Gumowskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie, a w szczególności jego
pracy nad katalogowaniem zbiorów numizmatycznych i innych, a także dbaniu o ich zachowanie poświęcony jest tekst autorstwa Pana Janusza Nowaka, niemniej chcę wspomnieć o jeszcze
jednym, znajdującym się w zbiorach Archiwum UJ dokumencie. Namiestnictwo we Lwowie
— przebywające w wyniku działań wojennych w Białej — skierowało 6 IX 1917 do dziekana
Wydziału Filozoficznego list w sprawie postępowania ze skarbami i wykopaliskami. Ten przekazał
go dalej z adnotacją:
„Udziela się do wiadomości celem spowodowania tamtejszego docenta numizmatyki dra Mariana Gumowskiego
do przedłożenia co rychlej c[esarsko–]k[rólewskiemu] Namiestnictwu szczegółowych wniosków w porozumieniu
z profesorami i docentami pokrewnych działów wiedzy i po wysłuchaniu zdania odnośnych towarzystw w Krakowie, a mianowicie Towarzystwa Numizmatycznego”.

Sprawa dotyczyła zabezpieczenia zbiorów już będących w posiadaniu krakowskiego Muzeum
Narodowego jak i ewentualnych zdobytych czy przejętych w trakcie działań wojennych. Władze austriackie zalecały dokładne skatalogowanie i opisanie oraz podzielenie wszelkich zbiorów
numizmatycznych na tzw. „polonika” i „zbiory habsburskie”, a w konsekwencji ich fizyczne rozdzielenie44. W zbiorach Archiwum UJ nie zachowała się żadna inna dokumentacja w tej sprawie.
Niemniej można z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym niemal z pewnością, stwierdzić,
że ukrycie przez pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie cennych numizmatów w beczce, pozbawiając jednocześnie dokładnych opisów katalogowych nadanych przez samego Mariana
Gumowskiego miało swoją genezę w powyższym piśmie. Było też argumentem, przedstawionym we wspomnieniach przez głównego bohatera niniejszego referatu, za zmianą pracy i niepowracaniem do krakowskiego Muzeum, gdzie czekała żmudna praca nad ponownym ułożeniem
monet45.
Uniwersytet Jagielloński miał dwie możliwości zaproponować Mariana Gumowskiego na katedrę profesorską. Po przejściu na zwyczajną katedrę historii Polski Stanisława Krzyżanowskiego
(od 1 XII 1915) pozostała do obsadzenia katedra nauk pomocniczych historii. Powołana w tym
celu komisja Wydziału Filozoficznego w składzie Jan Rozwadowski, Stanisław Krzyżanowski,
Wacław Sobieski, Franciszek Bujak postanowiła zaproponować na nią jednak Władysława Semkowicza, docenta prywatnego i profesora gimnazjalnego ze Lwowa46. Być może na taką a nie
42

AUJ, WF II 121, podanie z 31 XII 1918.
AUJ, WF II 48, protokół z 17 I 1919, k. 23; WF II 121, teczka habilitacyjna, brudnopis listu do MWRiOP (brak
daty); zatwierdzenie rozszerzenia habilitacji z 5 VI 1919.
44
AUJ, WF II 141, pismo z 6 IX 1917 oraz odpis pisma z 28 VIII 1917.
45
M. Gumowski, Wspomnienia numizmatyka, Kraków 1965, s. 76–77. Zob.: A. Schmidt, 20 rocznica śmierci
profesora Mariana Gumowskiego [1881–1974], „Biuletyn Numizmatyczny”, 1995, z. 1, s. 49–53.
46
AUJ, WF II 141, protokół posiedzenia komisji z 14 XII 1915.
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inną decyzję profesorów wpłynął fakt zatrudnienia Mariana Gumowskiego na etacie kustosza
w Muzeum Narodowym.
Druga szansa pojawiła się w połowie 1919, kiedy to 10 VII 1919 Dziekanat Wydziału Filozoficznego przesłał MWRiOP w Warszawie pismo w sprawie powierzenia wykładów historii starożytnej nie, habilitowanemu również z tej dziedziny, Marianowi Gumowskiemu lecz Ludwikowi
Piotrowiczowi. W uzasadnieniu tego wniosku czytamy:
„Historia starożytnej Grecji i Rzymu [...] nie miała dotąd na Uniw[ersytecie] Jagiell[ońskim] swego przedstawiciela ani wykładów. Wprawdzie tutejszy docent numizmatyki polskiej dr Marian Gumowski rozszerzył w ostatnim
półroczu swą habilitację także na historię starożytną, ale na razie poza bardzo specjalnymi kwestiami z zakresu
wojen punickich historią starożytną się nie zajmował i wykładów o niej nie ogłosił”47.

Warto tutaj przytoczyć skreślony fragment brudnopisu listu, w którym Zgromadzenie Profesorów Wydziału Prawa zwracało się do MWRiOP o zatwierdzenie rozszerzenia habilitacji:
„[...] wykłady dr Gumowskiego z historii starożytnej będą nowością na uniwersytetach polskich, bo dotąd nauka
polska nie zdobyła się na żadnego specjalistę na polu historii greckiej i rzymskiej. On jest pierwszy”48.

Jak sam Marian Gumowski napisał we swoich wspomnieniach, że przy końcu wojny o niepodległość otrzymał niemal równocześnie „trzy bardzo nęcące propozycje”: 1) wyjazdu do Szwajcarii i objęcie posady dyrektora w Raperswilu; 2) objęcie katedry historii starożytnej na Uniwersytecie we Lwowie i 3) objęcie stanowiska dyrektora Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu. „[...]
propozycja wielkopolska była bardzo nęcąca, tym więcej, że takiego stanowiska nie doczekałbym
się nigdy w Krakowie”49. Na blankiecie Muzeum Wielkopolskiego 20 X 1919 Marian Gumowski
napisał do dziekana Wydziału Filozoficznego UJ:
„Mam zaszczyt donieść, że wybrany zostałem dyrektorem Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu i stanowisko
to właśnie objąłem. Wobec tego upraszam niniejszym o tymczasowe zwolnienie mnie z obowiązku wykładania
na Uniwersytecie Jagiellońskim, a zarazem o zwolnienie mnie od obowiązków reprezentanta docentów na Wydziale. Z wysokim poważaniem”50.

W ten właśnie sposób Marian Gumowski pożegnał się z murami Krakowa — gdzie poznał
żonę, uzyskał poważane stanowisko, zapewnił sobie finansowe bezpieczeństwo i udał się do Poznania. „A w Poznaniu jest co widzieć”– napisał do Jerzego Kieszkowskiego– „nawet powietrze
tu daleko lepsze niż w Krakowie”51 — na spotkanie z nowymi, różnymi wyzwaniami, które m.in.
przekazał w jednym z listów do Leonarda Lepszego z 1 VI 1920. Napisał tam — odpowiadając
na propozycję opracowania naukowego tematu — iż w stolicy Wielkopolski nie może sobie
jeszcze stworzyć warsztatu, „[...] biblioteki w polską literaturę zaopatrzone pod psem. Jest mi
naprawdę przykro, ale na serio żadnej biografii sklecić tutaj nie potrafię”52.

47
48
49
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52

AUJ, WF II 145, brudnopis pisma Wydziału do MWRiOP z 10 VII 1919.
AUJ, WF II 121, brudnopis pisma z 22 IV 1919.
M. Gumowski, Wspomnienia..., s. 75–77.
AUJ, WF II 120, list z 20 X 1919.
BN PAN i PAU, DzZS, sygn. 5674, list MG do J. Kieszkowskiego z 3 VII 1920.
Tamże, sygn. 7717, list MG do L. Lepszego z 1 VII 1920.
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POST SCRIPTUM
Kontakty z Krakowem nie zostały całkowicie zerwane. Niemniej wpisują się one raczej
w przedstawiony powyżej schemat naukowiec–urzędnik. Jako były docent prywatny odpowiedział na ankietę zredagowaną przez prof. Władysława Kazimierza Kumanieckiego w imieniu komitetu redakcyjnego projektowanego wydawnictwa „Wielka Kronika UJ 1914–1925”:
„W 1919 r[oku] na polecenie Komitetu Likwidacyjnego i Rewindykacyjnego napisał memoriał w sprawie zabytków polskich znajdujących się w zbiorach niemieckich. W 1922 r[oku] mianowany został członkiem Państwowej
Rady Sztuki i brał udział w konferencjach tejże Rady w Warszawie. W administracji samorządowej czynny był
o tyle, że do roku 1919 był kustoszem Muzeum C z a p s k i c h w Krakowie, a [od] 8 X 1919 dyrektorem Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu. Jeżeli chodzi o sprawy skarbowe, to już 1919 r[oku] wystąpił do Magistratu
Krakowskiego z projektem emisji bonów miejskich, które rzeczywiście wydane zostały. W r[oku] 1924 powołany przez Ministerstwo Skarbu jako członek do jury w konkursie na złoty polski. W r[oku] 1921 zorganizował
pierwszy w Polsce Zjazd Muzeów Historycznych do Poznania i był jednym z organizatorów Związku Polskich
Muzeów. W sierpniu 1924 r[oku] powołany został przez Ministerstwo Sprawa Zagranicznych i wysłany w celach
rewindykacyjnych do Charkowa, gdzie na 16–tu konferencjach z ekspertami rosyjskimi przeprowadził zwrot
części zbiorów radziwiłłowskich zabranych w Nieświeżu [w] 1812 [materiał wycięty]. Poza tym zorganizował
w Poznaniu Związek Historyków Sztuki, którego sam był w latach 1920 do [19]22 prezesem oraz Poznańską
Radę Sztuki, której również w tym samym czasie był wiceprezesem”53.

W omawianym wyżej okresie:
„W celach naukowych wyjeżdżał za granicę 2 razy: raz 1919 r[oku] po otrzymaniu zasiłku z funduszu Osławskiego z Akademii Umiejętności54; drugi raz 1921 r[oku] na koszt własny. Celem pierwszej podróży był Berlin
i studia nad historią starożytną, celem zaś drugiej podróży był Paryż i studia nad historią sztuki”55.

Z powyższego sprawozdania jedna informacja wymaga rozwinięcia, gdyż na UJ wywołała
ona pewną zdecydowaną reakcję. Marian Gumowski w odpowiedzi na list Kazimierza Witkiewicza informujący go o powołaniu „Przeglądu Muzealnego” zwrócił się do swojego kolegi
z zapytaniem: czyżby organizatorzy Zjazdu Muzealnego w Krakowie zapomnieli o Poznaniu?
i zgłosił temat swojego referatu pt.: „Potrzeba kursów muzeologicznych”56. Gdy w roku 1921
— tu przechodzę do meritum — do Senatu Akademickiego UJ wpłynęła uchwała powzięta
1 VIII 1921 w Poznaniu podczas zjazdu delegatów muzeów historyczno–artystycznych —
podpisana przez prezydium tegoż zjazdu w osobach Bronisława Gembarzewskiego i Mariana Gumowskiego — a dotycząca: 1) wprowadzenia wykładów z muzeologii; 2) likwidacji
istniejących przy uniwersytetach instytucji muzealnych i przekazaniu ich zbiorów lokalnym
muzeom, to spotkała się ona z ostrą reakcją w Krakowie. Dziekan Wydziału Karol Dziewoński przekazał treść tej uchwały do opinii profesorom: Piotr Bieńkowskiemu, Jerzemu
Mycielskiemu, Włodzimierzowi Demertykiewiczowi, Julianowi Pagaczewskiemu i Feliksowi
Koperze. Ten ostatni — czy to przez przyjaźń ze swoim dawnym współpracownikiem czy też
przez nawał pracy — nie podpisał się pod protokołem przekazującym „do wiadomości” treść

53

AUJ, S II 987, materiały do wydawnictwa „Wielka Kronika 1914–1925”, wykaz prac drukowanych profesorów,
docentów i asystentów Wydziału Filozoficznego UJ 1914–1925.
54
Poza wspomniana fundacją składał podania o stypendia będące pod zarządem Akademii: z Fundacji Katarzyńskiego
i A. Mickiewicza 10 X 1900; z Fundacji Seweryna Gałęzowskiego 14 V 1909; z Fundacji Zenona Pileckiego 14 V 1909.
55
AUJ, S II 987, materiały do wydawnictwa „Wielka Kronika 1914–1925”, Wydział Filozoficzny.
56
BN PAN i PAU, DzZS, sygn. 6941, list MG do K. Witkiewicza z 2 VI 1920.

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

Mariana Gumowskiego związki z Uniwersytetem Jagiellońskim

93

uchwały Zjazdu57. Profesorowie uznając słuszność pierwszego postulatu dodali, iż: „Uniwersytet Jagielloński, pierwszy w Polsce, uznał [...] potrzebę tego rodzaju wykładów”58 i „od roku
już przeszło profesor tyt[ularny] Feliks Kopera wykłada na naszym Uniwersytecie muzeologię,
wobec tego prośba o zaprowadzenie wykładów z muzeologii nie jest aktualna”59. Postulat drugi został całkowicie skrytykowany, niemalże zmiażdżony:
„Tymczasem wyjątkowa wartość naszych zbiorów budziła już niejednokrotnie pożądliwość dyrektorów muzeów,
znanych na ogół z zachłanności i dążności centralistycznych. Z jakim trudem udało się wydostać na powrót
zabytki, wypożyczone z Muzeum Uniwersyteckiego w najlepszej intencji przez mojego poprzednika na wystawę
napoleońską, urządzoną przez jednego z panów podpisanych imieniem Prezydium Zjazdu, o tym mógłby dać
informacje p[an] dziekan prof. dr St[anisław] Kutrzeba. Gdyby nie jego uczynność i energiczna interwencja,
Uniwersytet może i nie dostałby tych cennych przedmiotów z powrotem”60.

Cały czas jest mowa o zabytkach w istniejącym ówcześnie na Wydziale Filozoficznym UJ
Gabinecie Połączonych Zbiorów Sztuki i Archeologii, podzielonych w 1921 na cztery zakłady:
1) Zakład Historii Sztuki; 2) Zakład Prehistorii; 3) Gabinet i Seminarium Archeologii Klasycznej; 4) Muzeum Uniwersyteckie Sztuki i Archeologii. A to czy mają one być przechowywane
w magazynach uniwersyteckich czy muzealnych, to już naprawdę większego znaczenia dla samych zbiorów nie ma, bo biorąc pod uwagę możliwości lokalowe, tam by właśnie się znalazły.

57

AUJ, S II 938, materiały dotyczące II Zjazdu Muzealnego w Poznaniu, list prezydium zjazdu z 1 XII 1921 oraz
pismo K. Dziewońskiego z 18 I 1922.
58
Tamże, opinia J. Pagaczewskiego z 3 II 1922.
59
Tamże, opinia J. Mycielskiego z 3 II 1922.
60
Tamże, opinia J. Pagaczewskiego z 3 II 1922.
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Marian Gumowski — dyrektor Muzeum Wielkopolskiego
w latach 1919–1932
W długiej działalności naukowej Mariana Gumowskiego ważny etap stanowiła praca na niwie
muzealnej. Jak podaje w swoim pamiętniku Wspomnienia numizmatyka, został on w 1899 roku
zaangażowany jako sekretarz przez Elżbietę z Meyendorfów Czapską przy porządkowaniu zbiorów bibliotecznych i numizmatycznych po jej mężu Emeryku Hutten–Czapskim. Pisze, że: Muzeum Czapskich stanie się wnet główną domeną mojej działalności i zabierze blisko 20 lat mojego
życia1. W 1903 r. zbiory te wraz z pałacykiem i ogrodem zostały przekazane w darze miastu
Krakowowi i stały się odtąd również częścią Muzeum Narodowego w Krakowie (dalej: MNK),
gdzie do października 1919 r. Gumowski pracował na stanowisku kustosza pełniąc funkcję kierownika Muzeum Czapskich w Krakowie, porządkował zbiory numizmatyczne i graficzne organizował z nimi związane wystawy. W czasie służbowych wyjazdów dyrektora Feliksa Kopery2
zastępował go. Był już znanym numizmatykiem, autorem pierwszego Podręcznika numizmatyki
polskiej, wydanego w 1914 r., znał liczne muzea europejskie. Był też redaktorem „Wiadomości
Numizmatyczno–Archeologicznych”3. Następnie został zatrudniony w Muzeum Wielkopolskim
w Poznaniu, którym kierował do października 1932 r.
Gumowski należał do niewielu polskich muzealników interesujących się teoretycznymi zagadnieniami tej dziedziny nauki. W artykule niniejszym zamierzam przedstawić najważniejsze jego
dokonania z zakresu muzeologii a także istotne dla poznańskiego Muzeum działania takie jak:
— polonizacja gmachu i zbiorów Muzeum Wielkopolskiego;
— komasacja zbiorów muzeów poznańskich;
— rozwijanie statutowej działalności muzeum;
— udział Gumowskiego w życiu towarzystw i innych instytucji.
O tym, że polskie środowisko naukowe liczyło się z dorobkiem Gumowskiego, świadczy wybór jego osoby do grona uczonych, którzy u progu II Rzeczypospolitej zajęli się opracowaniem
stanu polskiej nauki oraz jej zadaniami i perspektywami rozwoju. Jego udziałem w tym przedsięwzięciu była publikacja pt. Muzealna polityka rządu poświęcona założeniom teoretycznym

1
2
3

Marian Gumowski, Wspomnienia numizmatyka, Kraków 1965, s. 32.
Tamże, s. 42–43.
Muzeum Narodowe Poznań, Archiwum (dalej: MNPA), sygn. 317, k. 1–3.
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rozwoju muzealnictwa u progu niepodległej II Rzeczypospolitej4, oparta głównie na doświadczeniach zdobytych w dotychczasowej pracy muzealnej. Dokonał w niej oceny polskiego muzealnictwa i przedstawił perspektywy jego rozwoju. Uważał, że muzealnictwo cechują następujące
wady: Na polu muzealnem panuje bowiem u nas chaos. Każde muzeum zbiera wszystko, w każdem
widzimy brak planowości i określonego celu5. Jako drugą wadę wymienił nadmierne rozczłonkowanie zbiorów tj. w jednym mieście występowało równolegle kilka muzeów tego samego typu.
Przykładowo podał Kraków z Muzeum Narodowym, Czartoryskich, Uniwersyteckim i częściowo
Akademickim i Przemysłowym a także Poznań z Muzeum Krajowym i Mielżyńskich. By studiować porcelanę badacz musiał obejść w Krakowie sześć muzeów, czy we Lwowie zbroję musiał
obejrzeć w czterech muzeach itd. Jako trzecią wadę wskazał nie zawsze dobre rozlokowanie muzeów. Za przykład podał zbiory Czartoryskich w Gołuchowie położone z dala od szlaków komunikacyjnych. Podobnie ocenił sytuację Muzeum Ziemi Lubelskiej w Nałęczowie, czy Muzeum
Kaszubskiego w Sobotach6. Rozwiązanie zaistniałej sytuacji widział w odpowiedniej polityce rządu, który powinien:
1) określić zadanie każdego muzeum, aby w ten sposób unikać chaotyczności i powtarzalności
zbiorów;
2) sprzeciwiać się rozdrabnianiu zbiorów, lecz przeciwnie dążyć do ich skupienia;
3) odpowiednio rozlokować muzea w Polsce i tworzyć je tam, gdzie są one rzeczywiście potrzebne;
4) wpływać na udostępnienie zbiorów i ulepszenie organizacji7.
Postulował także, by w większych miastach, takich jak Kraków, utworzyć muzea państwowe
i by nie odbierać zbiorów należących do samorządów, miast, towarzystw, ponieważ dotąd działające muzea zatraciłyby swój indywidualny charakter. Zbyt wielka liczba przejmowanych przez
państwo zbiorów zwiększyłaby nań wydatki finansowe i tak przeciążonego budżetu państwa. Społeczeństwo straciłoby bezpośredni związek z nimi a oderwane muzea mogłyby się stać ... przedmiotem walk partyjnych, synekurami dla adeptów panującej partii 8. Rolą państwa według niego powinno być subwencjonowanie i opieka nad muzeami. Utworzone powinny być muzea centralne
tj. państwowe instytuty naukowe. Zaproponował utworzenie Instytutu Prehistorii w Poznaniu,
Muzeum Szkolnego we Lwowie czy Przyrodniczego w Krakowie. Takie rozwiązanie w jego opinii
wynikało z faktu, iż wymienione wyżej muzea dysponowały najbogatszymi zbiorami w Polsce9.
Kolejnym, ważnym warunkiem dobrej działalności muzeów był, według Gumowskiego, odpowiedni dobór personelu dobrze wykształconego, ponieważ: ... u nas fachowych muzeologów jest
bardzo mało, przeważnie zaś na czele muzeów stoją ludzie, nie mający w tym kierunku fachowego
wykształcenia. Bezplanowość, chaos i zamęt — to właśnie skutki tego10. Ponownie uznał, że receptą
na zaistniałą sytuację jest prowadzona świadomie polityka rządu, polegająca na wprowadzeniu
do muzeów ładu i odpowiedniej organizacji.
W miesiąc później, w czerwcu 1920 r. na łamach miesięcznika Przegląd Muzealny, w artykule
Naukowy charakter muzeów zdefiniował pojęcie muzeum od starożytności, kiedy było ono przybytkiem poświęconym muzom, czyli nauce i sztuce, po gabinety osobliwości w średniowieczu
4

M. Gumowski, Muzealna polityka rządu, [w:] Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój, r. 2, 1919, s. 543–
552.
5
Tamże, s. 544.
6
Tamże, s. 545.
7
Tamże, s. 546.
8
Tamże, s. 547.
9
Tamże, s. 548.
10
Tamże, s. 550.
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i współczesne instytucje naukowe. Uznał, że: Muzea stały się zatem z natury rzeczy instytucjami
naukowymi, nie tylko dlatego że musiały być naukowo ułożone, podane i opisane, ale i z tego powodu,
że same obejmowały w sobie materiał naukowy wymagający wielu studiów i dający możność dokonywania wielu odkryć naukowych. Śmiało można stwierdzić, że bez muzeów nie powstała by historia
sztuki, tak jak bez archiwów nie byłoby historii politycznej i gospodarczej. Być instytucją naukową, jest
zatem pierwszem i zasadniczem zadaniem każdego muzeum, które nie chce spaść do rupieciarni lub
gabinetu osobliwości11. Wypowiedział się także w sprawach warsztatowych muzealnika. Dla dobrego rozpoznania obiektów powinien on posiadać określoną wiedzę i znać metody naukowe ich
opisania i pracowania. Jego zdaniem przeciwdziałać to miało panującemu w wielu muzeach polskich chaosowi i „żywiołowemu” gromadzeniu zbiorów. Dlatego też postulował, by przy każdym
muzeum była dobrze wyposażona biblioteka muzealna oraz odpowiednie pracownie naukowe.
Stosowanie zasad naukowych zalecał przy tworzeniu ekspozycji muzealnych a szczególnie przy
zawieszaniu obrazów na wystawach stałych i czasowych. Wieszanie obrazów od podłogi do sufitu proponował zastąpić metodą białych ścian, na których zawisłyby najwartościowsze działa.
Uważał, że uniwersytety powinny wprowadzić kształcenie w zakresie muzeologii, ponieważ: cele
naukowe tylko wtedy spełni muzeum w całości, jeśli będzie miało na czele ludzi odpowiednio naukowo przygotowanych. Uzasadnił to tym, że od podjętych przez muzeum zadań naukowych zależy
poziom opracowania zbiorów i ich udostępnienie publiczności. Owocem tych działań winien być
w pierwszej kolejności przewodnik popularny po całym muzeum, następnie szczegółowy po jego
działach. W dalszej kolejności powinny być opracowane katalogi ogólne i rozumowe, i wreszcie
na końcu tej działalności naukowej powinny się znaleźć rozprawy specjalne i dzieła poświęcone zgromadzonym zbiorom muzealnym oraz czasopismo informujące o różnych zagadnieniach
muzealnych.
Już w Krakowie Gumowski wielką wagę przywiązywał do wydawania periodycznych czasopism naukowych, bądź to w formie rocznych sprawozdań lub też zeszytów kwartalnych lub miesięcznych. Wysoko sobie cenił wydawane przez Muzeum Narodowe w Krakowie i Towarzystwo
Sztuk Pięknych czasopismo „Wiadomości artystyczne” a także przez Towarzystwo Muzealne Muzeum imienia Mielżyńskich Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Zapiski muzealne”. Jak
wspominał, w pierwszych chwilach pobytu w Poznaniu brakowało mu czasopisma: gdzie mógłbym się wypowiadać tak, jak w Krakowie w „Wiadomościach Numizmatycznych” do których przez
20 lat poprzednich miałem czas się przyzwyczaić12. Prowadził w Muzeum Wielkopolskim aktywną działalność naukową i wydawniczą. Najpierw na łamach miesięcznika „Przegląd Muzealny”,
a później „Rocznika” (wydawanego w latach 1923–1933 w postaci 6 numerów) publikowano
artykuły i rozprawy dotyczące wszystkich dziedzin działalności Muzeum od sztuki po archeologię
i przyrodę. Od czerwca do grudnia 1920 r. Gumowski wydawał „Przegląd Muzealny”, którego był
redaktorem i nakładcą. Był to miesięcznik poświęcony muzeologii i zarazem organ Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu. Powołanie go do życia uzasadniał następująco: Instytucja tego rodzaju
winna posiadać swój organ, nie tylko dlatego, że to mają inne muzea zagraniczne, ale w pierwszej
linji po to, aby informować szeroką publiczność o swem życiu wewnętrznem, o pracy w laboratorijach
muzalnych, o odkryciach tam dokonanych, o nowych nabytkach i ofiarach na rzecz muzeum.13

11

M. Gumowski, Naukowy charakter muzeów, „Przegląd Muzealny. Miesięcznik poświęcony muzeologji”, 1920,
nr 1, s. 3.
12
M. Gumowski, Wspomnienia..., s. 83.
13
Od redakcji, „Przegląd Muzealny...”, 1920, nr 1, s. 1.
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Pozytywnie ocenił dorobek naukowy muzealnictwa polskiego, stwierdzając, że jest wcale
duży i obfity, jednocześnie uznał, że daleko mu
jeszcze do tego, co dały nauce muzea zagraniczne.
Za najważniejsze zadanie uważał przeprowadzenie inwentaryzacji naukowej polskich zbiorów
muzealnych. W dwa lata później, na drugim
zjeździe Związku Polskich Muzeów Historyczno–
Artystycznych, w wystąpieniu swoim zatytułowanym Muzea uniwersyteckie, stwierdził, że w określeniach pojęć „muzeum” i „uniwersytet” tkwi
pewna sprzeczność: Obie instytucje są wprawdzie
naukowymi, ale muzea mają wybitnie charakter
konserwacyjny, uniwersytety zaś wybitnie pedagogiczny. Zadaniem muzeum jest przede wszystkim
zabytki konserwować i jak najszerszym warstwom
pokazywać, uniwersytety natomiast konserwacją zabytków zajmować się nie mogą i jak widzimy nie
zajmują się zupełnie, a zbiory są albo niedostępne
albo też korzysta z nich niewielka grupa słuchaczy14.
Także na łamach „Przeglądu Muzealnego” Gu1. „Przegląd Muzealny”
mowski, omawiając znaczenie katalogu, zauważył, że muzeum jest ...od pouczania zwiedzających
a jako instytucja najbardziej demokratyczna i dla wszystkich otwarta nie powinna być zrozumiała
jedynie dla tych, którzy są w stanie katalog sobie kupić15.
Podobne stanowisko Gumowski reprezentował w czasie obrad Polskiego Związku Muzealnego
w trakcie I i II Zjazdu Delegatów Związku Polskich Muzeów w 1921 r. stwierdził, że: Zadaniem
muzeów jest przedewszytkiem zabytki konserwować i jak najszerszym warstwom pokazywać...16.
Gumowski odwiedzał Poznań już w czasach zaboru. Zwiedził wówczas katedrę i Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk, gdzie szczególną uwagę poświęcił zbiorom numizmatycznym. Przy tej
okazji nawiązał znajomość z jego dyrektorem, dr. Bolesławem Erzepkim17. Zapewne znał również
niemieckie muzeum w Poznaniu, w którym, jak stwierdził, o eksponowaniu sztuki polskiej nie było
w ogóle mowy18. Znajomość poznańskich realiów przyczyniła się do podjęcia przez Gumowskiego
decyzji o przyjeździe do Poznania i objęciu posady dyrektora tutejszego Muzeum, o czym będzie
poniżej.
Wybuch Powstania Wielkopolskiego umożliwił zrzucenie panowania pruskiego i doprowadził do przejmowania przez Polaków szeregu instytucji dotąd służących polityce germanizacji
Polaków. Wśród nich było Muzeum Cesarza Fryderyka w Poznaniu19. Z ramienia władz polskich funkcje decernentów w wymienionym muzeum przejęli prof. Józef Kostrzewski i ks. prof.
14

M. Gumowski, Muzea uniwersyteckie, [w:] Pamiętnik I i II Zjazdu delegatów Związku Polskich Muzeów —
Historyczno–Artystycznych w Poznaniu w r. 1921 i w Krakowie w r. 1922, Warszawa 1924, s. 20–21.
15
M. Gumowski, Muzeum i jego cele oświatowe, „Przegląd Muzealny...”, 1920, nr 2, s. 19.
16
Tamże, s. 21.
17
M. Gumowski, Wspomnienia..., s. 78.
18
M. Gumowski, Otwarcie Muzeum Wielkopolskiego, „Przegląd Muzealny...”, 1920, nr 1, s. 79.
19
Stulecie otwarcia Muzeum im. Cesarza Fryderyka w Poznaniu, Poznań 2004.
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2. Dr Marian Gumowski, dyrektor Muzeum Wielkoposkiego

Szczęsny Dettloff. Od kwietnia 1919 r. zostali mianowani przez Naczelną Radę Ludową w Poznaniu (dalej: NRL) Tymczasowymi Kierownikami Muzeum Krajowego20. Przyczynili się m.in.
do zwolnienia w maju 1919 r. niemieckiego personelu oraz nadania Muzeum Krajowemu nazwy
Muzeum Wielkopolskie21. Swoje funkcje pełnili do października 1919 r., uznając dalszą współpracę ze Starostwem Krajowym za bezowocną (określili jego prawników hamulcowymi w polonizacji muzeum, nawet pensje dla polskiego personelu przez miesiąc płacili z własnych kieszeni),
często interweniowali w sprawach Muzeum Wielkopolskiego w NRL22.
Gumowski już w połowie lipca 1919 r. zgłosił do NRL i Starostwa Krajowego swoją kandydaturę na objęcie stanowiska dyrektora, jak w piśmie nazwał muzeum prowincjonalnego. Obok
życiorysu zaprezentował swoje osiągnięcia zawodowe. Przedstawił swój długoletni staż muzealny od asystenta do zastępcy dyrektora, organizowanie licznych wystaw czasowych w Muzeum
Narodowym w Krakowie, a także osiągnięcia naukowe — tytuł doktora i stanowisko docenta
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczególnego poparcia Gumowskiemu udzielił Henryk Mańkowski z Winnogóry, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Kostrzewski i Dettloff podczas posiedzenia komisji wybranej z Wydziału Krajowego dla rozpatrzenia reorganizacji Muzeum
Wielkopolskiego wysunęli kandydaturę Gumowskiego na dyrektora tegoż Muzeum23. Dodatkowe poparcie wyraził Kostrzewski w odręcznie napisanej opinii z 23 lipca 1919 r., w której

20
21
22
23

T. Grabski, Polonizacja Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania”, 1998, nr 4, s. 200–214.
MNPA, sygn. 9, k. 7.
Tamże, k. 12.
W sprawie Muzeum Krajowego, Dziennik Poznański, r. 61, nr 180, 07.08.1919, s. 2.
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stwierdził, że: Znam go osobiście jako człowieka rzutkiego i pracowitego mającego wszelkie kwalifikacje naukowe i administracyjne do prowadzenia muzeum24.
Dnia 8 X 1919 r. Starostwo Krajowe zaakceptowało kandydaturę Gumowskiego na stanowisko Dyrektora Muzeum25. Formalne zatwierdzenie nominacji otrzymał on dopiero w lipcu
1920 r.26.
Obejmując tą funkcję swoje zadanie określił następująco mnie zaś powołano głównie do tego,
by ten czysto niemiecki dotąd instytut spolszczyć27. Stwierdził ponadto, że muzeum poznańskie jest
jedyną w Polsce instytucją, która nie mieściła się gdzieś kątem jak inne, ale miała własny i to wcale
okazały gmach w środku miasta28.
W pierwszym okresie swojej działalności w Muzeum Wielkopolskim przystąpił do usuwania
niemieckich napisów, rzeźb i medalionów artystów niemieckich zdobiących portal budynku. Następnie zastąpiono większą część napisów i podpisów niemieckich polskimi. Dla Gumowskiego
był to okres ...usilnej i wytężonej pracy, pół roku rozmaitych zabiegów, starć i walk i nieraz bardzo
ostrych, aby charakter tego muzeum nieco zmienić, aby pokazać nieco zabytków polskiej kultury...29
Ważnym elementem polonizacji było zatrudnienie polskich pracowników. Przy tej okazji stwierdził, że w poznańskim społeczeństwie brak było fachowców w dziedzinie muzealnictwa. Świadczyć o tym miał rozpisany konkurs na stanowisko asystenta dyrektorialnego. O zgłaszających
się wypowiedział się następująco: ...nadeszły liczne oferty, ale pochodziły od fryzjera, organisty, pomocnika handlowego i innych niefachowych osób, którym się zdawało, że potrafią pełnić obowiązki
urzędników muzealnych30. Lecz jak wynika z protokołu Komisji Muzealnej i wspomnień Gumowskiego, nie przyjął on ofert dwóch profesorów Uniwersytetu Poznańskiego31. Na swojego
zastępcę powołał 15 VII 1920 r. przedtem pracującego w Zakładzie im. Ossolińskich we Lwowie
polonistę dr. Jerzego Kollera. Opiekę nad malarstwem powierzył dr. Nikodemowi Pajzderskiemu,
kierownictwo zbiorów archeologicznych oddał dr. Zbigniewowi Zakrzewskiemu a zbiory przyrodnicze objął prof. gimnazjalny Józef Szulczewski, na posadę konserwatora zatrudnił malarza
Jana Rutkowskiego, a stanowisko bibliotekarza objęła Zofia Kutzner, którą w 1922 r. zastąpiła
Czesława Wilczyńska. Od lipca 1924 r. rozpoczął pracę dr Alfred Brosig, wybitny znawca grafiki
i sztuki wielkopolskiej.
Muzeum na krótko zostało nieoficjalnie otwarte 25 X 1919 r. z okazji przyjazdu Józefa Piłsudskiego do Poznania. Udostępnione zostały dla zwiedzających sale z galerią obrazów i rzeźbami,
zbiorami przyrodniczymi, archeologicznymi i rzemiosłem artystycznym bez zasadniczych zmian
pierwotnej szaty ekspozycji stałej jeszcze z czasów niemieckich, na której nie było ani jednego

24

MNPA, sygn. 317, k. 2–3.
MNPA, sygn. 10, s. 10 Na konferencji w Starostwie Krajowym 20.01.1920 r. uchwalono skład personalny
Muzeum i jego uposażenie. Gumowski otrzymał 10 tys. marek i uznano mu 14 lat dotychczasowej służby; MNPA,
sygn. 41 s. 97. Posiadał uposażenie według IV grupy urzędników państwowych, był kierownikiem administracyjnym,
galerii rzeźb i obrazów (od 1924 r. po odejściu dr. Nikodema Pajzderskiego), przemysłu artystycznego, grafiki
i numizmatyki; Nominacja, „Kurier Poznański”, r. 14, nr 234, 10.10.1919, s. 2.
26
MNPA, sygn. 11, k. 123. Według Pajzderskiego Gumowski został przez Komisariat NRL mianowany komisarycznym zarządcą Muzeum Wielkopolskiego.
27
M. Gumowski, Wspomnienia..., s. 78.
28
Tamże.
29
M. Gumowski, Otwarcie..., s. 7.
30
M. Gumowski, Wspomnienia..., s. 80.
31
AMNP, sygn. 10 k. 10; M. Gumowski, Wspomnienia..., s. 80.
25
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3. Gmach Muzeum Wielkopolskiego

polskiego dzieła czy polskich napisów32. Muzeum czynne było przez kilka tygodni, lecz ze względu na trwającą polonizację budynku i zbiorów ponownie zostało zamknięte33.
3 V 1920 r. wystawą prac artysty Wacława Szymanowskiego z Krakowa nastąpiło uroczyste
otwarcie Muzeum. Tego dnia w gmachu zebrali się wybitni reprezentanci życia naukowego, religijnego Poznania i regionu. Otwarcia Muzeum dokonał zastępca Starosty Krajowego Witold Prądzyński. W trakcie uroczystości przemówienie wygłosił M. Gumowski, który obok już wcześniej
wspomnianych spraw naukowych przedstawił najważniejsze zadania i cele tej instytucji. Za najważniejsze uznał: utworzenie w muzeum ośrodka ruchu artystycznego, gromadzenie świadectw
kultury wielkopolskiej, pozyskanie wszechstronnego poparcia społeczeństwa poznańskiego, realizowanie szerokiego programu działalności kulturalnej, oświatowej i wychowawczej, ratowanie
zabytków naszej przeszłości przed zniszczeniem lub wywozem. Według niego Muzeum miało tętnić życiem artystycznym, stać się świadectwem kultury wielkopolskiej i chlubą miasta Poznania.
Jego największym życzeniem było, aby placówka ta dawniej germanizacyjna stała się tutaj w kolebce
narodu polskiego przybytkiem polskiej sztuki i to w jak najkrótszym czasie34.

32

M. Gumowski, Otwarcie..., s. 7.
Pobyt Naczelnika państwa w Poznaniu, Dziennik Poznański, r. 61, nr 249, 1919.10.28, s. 2. Naczelnik Państwa
J. Piłsudski do chwilowo otwartego MW nie przybył, uczestniczył jedynie w uroczystym otwarciu Muzeum Wojennego.
M. Gumowski, Otwarcie..., s. 7; MNPA, sygn. 9 k. 15.
34
Kurier Poznański, r. 15, nr 103, 05.05.1920, s. 5.
33
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4. Wystawa Wacława Szymanowskiego, maj–wrzesień 1920 r.

Realizację tych ambitnych zamierzeń uzależniał w główniej mierze od czynników zewnętrznych,
wręcz stwierdził, że: Muzeum nasze będzie chlubą kraju i klejnotem miasta jedynie wówczas, kiedy
samo społeczeństwo o to starać się będzie, kiedy zarówno wszystkie czynniki rządowe i autonomiczne
jak artyści i prywatni otoczą tą instytucję prawdziwie czułą opieką i serdeczną pieczołowitością35.
Obok polonizacji zbiorów starał się Gumowski wprowadzić polski statut oraz inne przepisy
związanie z funkcjonowaniem Muzeum Wielkopolskiego, a także zreorganizować jego strukturę
i przystosować do aktualnych potrzeb. W marcu 1920 r. podjął wspólnie z Komisją Muzealną
pracę nad zmianą statutu. W pierwszej kolejności niemiecki Statut Muzeum Prowincjonalnego
w Poznaniu z marca 1899 r. został przetłumaczony na język polski i z drobnymi poprawkami
przyjęty jako podstawowy dokument funkcjonowania Muzeum36. Gumowski w 1925 r. opracował zupełnie nowy projekt statutu, nie doczekał się on akceptacji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, któremu Muzeum podlegało37. Wprowadzony został również
Regulamin służbowy w Muzeum Wielkopolskiem w Poznaniu, który porządkował i regulował wewnętrzne sprawy personalne.
W latach 1923–1933 przeprowadzono z wielkim sukcesem akcję komasacji (połączenia)
zbiorów Muzeum Wielkopolskiego ze zbiorami Muzeum im. Mielżyńskich. Pierwsze zostały
35

Tamże.
M. Gumowski, Muzeum Wielkopolskie. Historia zbiorów, „Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu. Rocznik”, r. I,
1923 (1925), s. 16–19.
37
MNPA, sygn. 1214, s. 19–35. Projekt statutu składał się z 18 str. i 56 par., natomiast obowiązujący z 4 str.
i 11 par.
36
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5. Fragment ekspozycji w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Wielkopolskiego
z obrazem W. Szymanowskiego, Modlitwa

przeniesione na Al. Marcinkowskiego zbiory kulturalno–historyczne, natomiast zbiory archeologiczne przeniesiono do budynku Muzeum im. Mielżyńskich, udostępniono je w 1924 r., a kierownictwo nad nimi objął prof. Kostrzewski. Podobnie uczyniono ze zbiorami przyrodniczymi,
które zostały umieszczone w budynku obok Ogrodu Zoologicznego przy ulicy Zwierzynieckiej,
a udostępnione zostały zwiedzającym w 1926 r. Kierownictwo nad nimi powierzono prof. Edwardowi Lubicz–Niezabitowskiemu. Muzea te posiadały swój regulamin organizacyjny oraz dużą autonomię i ze swoimi zbiorami należały w tym czasie do największych tego typu muzeów w Polsce.
W gmachu głównym muzeum zostały umieszczone zbiory galeryjne, tj. malarstwa polskiego i obcego oraz rzeźby sprowadzone z Muzeum im. Mielżyńskich. Umieszczone tam również zostały
zbiory rzemiosła artystycznego. Pozyskane zbiory diametralnie zmieniły dawne germanizacyjne
oblicze muzeum na placówkę o wybitnie polskim charakterze. Przybyły tutaj Feliks Kopera, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, stwierdził, że należy tutaj przyjeżdżać i się uczyć.
Należy wspomnieć, że sukcesem kierownictwa Gumowskiego było pozyskiwanie kolejnych
zbiorów dla Muzeum. Wśród najważniejszych należy wymienić dary dzieł Wacława Szymanowskiego: tryptyk Modlitwa, projekt Pochód na Wawel (dar dr. Kazimierza Hąci dla Poznania, który Cyryl Ratajski przekazał jako depozyt do Muzeum). Wymienić też należy przekazaną
w 1922 r. przez malarza Leona Wyczółkowskiego bezcenną kolekcję tkanin orientalnych i innych
muzealiów, w zamian za majątek Gościeradz, dar obrazów Ciecierskich, Bronisława Schwanitz–
Szwantowskiego z Krakowa itd. Również w 1925 r. nabyto 5 obrazów Jacka Malczewskiego,
czym rozpoczęto tworzenie wspaniałej kolekcji tego malarza w Muzeum. Wielkim wydarzeniem w 1930 r. dla Muzeum Wielkopolskiego był zakup depozytu składającego się prawie z 60
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arcydzieł malarstwa europejskiego z kolekcji Karla Wesendonka, za które władze Poznańskiego
Wojewódzkiego Związku Komunalnego zapłaciły 275.000 złotych.
Dzięki staraniom Gumowskego pozyskano wówczas również przychylność Raczyńskich
w sprawie dalszego eksponowania w Muzeum Wielkopolskim Galerii Atanazego Raczyńskiego.
Ważnym czynnikiem polonizacji zbiorów było utworzenie ekspozycji stałej, która stanowiła
o randze poznańskiego Muzeum. Jak wynika z zachowanej dokumentacji aktowej, katalogów,
przewodników i fotografii, Gumowski systematycznie, w miarę pozyskiwania dzieł sztuki polskiej, starał się je wprowadzać na stałą ekspozycję. Już w 1919 r. umieścił jako depozyt galerię
obrazów Zygmunta Rosińskiego i Romana Janty–Połczyńskiego i nowe nabytki w postaci takich
darów, jak obrazy Schwanitz–Szwantowskich, Leona Wyczółkowskiego, zakupionych dzieł Jana
Matejki, Jacka Malczewskiego i innych.
Wystawy czasowe stanowiły żywy obraz zapowiadanych przez Gumowskiego działań. W sumie w okresie sprawowania przez niego urzędu dyrektora MW zorganizowano ich ponad 27.
Gumowski organizował również wystawy czasowe pojedynczych arcydzieł, np. poddanego konserwacji dzieła Rubensa Zdjęcie z krzyża z kościoła św. Józefa w Kaliszu, po wielkie wystawy
monograficzne, wyżej już wymienioną Szymanowskiego, poświęconą twórczości Stanisława Wyspiańskiego, historyczne, jubileuszową wystawę napoleońską, czy wystawę zorganizowaną z okazji rocznicy Powstania Listopadowego. W 1927 r. zorganizował reprezentacyjną Wystawę sztuki
węgierskiej, a także brał udział w zagranicznych wystawach poświęconych medalierstwu (Belgia, Stany Zjednoczone). Frekwencja w omawianym okresie wynosiła ok. 65 tys. osób rocznie.
W czasie Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 r. Muzeum zwiedziło nawet 190 tys. osób.
Prawdziwym magnesem przyciągającym ludzi do Muzeum Wielkopolskiego była Galeria Atanazego Raczyńskiego. Sprowadzona w 1903 r. z Berlina do Poznania była perłą zbiorów poznańskiego Muzeum. Gumowski wysoko sobie cenił Galerię (w 1903 r. liczyła 197 obiektów, do Poznania przekazano 191), która w jego opinii należała do najlepszych w Polsce. Już na początku
swojego urzędowania w Poznaniu zlecił „odmycie i odświeżenie” obrazów Galerii przez konserwatora Jana Rutkowskiego, a następnie zostały one z pietyzmem, na nowo rozmieszczone przez
Pajzderskiego, ...a rezultat tej pracy przedstawia się niezwykle dodatnio...38, o czym w piśmie z dnia
20 VII 1920 r. informował właściciela majoratu w Obrzycku Zygmunta Raczyńskiego, któremu
te zbiory podlegały. Podjął starania o odzyskanie najpiękniejszego obrazu Galerii Madonna wśród
lilii Sandra Botticellego, zatrzymanego decyzją Wilhelma II w Berlinie39. Starania te zakończyły
się niepowodzeniem. Końcowym akordem pracy Gumowskiego w Muzeum Wielkopolskim był
artykuł: Galeria obrazów A. Hr. Raczyńskiego w Muzeum Wielkopolskim. Przedstawił w nim biogram Atanazego Raczyńskiego i dzieje jego Galerii. Publikacja ta w zamyśle autora miała uświetnić jubileusz Muzeum przypadający w 1925 r. tj. ...30 lat od chwili budowy i 10 lat od przejęcia
w polską administrację40.
Gumowski kierował Muzeum Wielkopolskim przy ścisłej współpracy z Komisją Muzealną.
Odegrała ona ważną rolę w polonizacji i rozwoju Muzeum. Powoływana na 3 lata przez władze krajowe i w porozumieniu z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
do współpracy przy zarządzaniu i pomnażaniu zbiorów. Komisja ta składała się z 3 podkomisji,
tj. sztuki, rzemiosła artystycznego i przyrody. W jej skład wchodzili wybitni przedstawiciele życia
38

MNPA, sygn. 35, k. 20.
M. Gumowski,Wspomnienia..., s. 79.
40
M. Gumowski, Galeria obrazów A. Hr. Raczyńskiego w Muzeum Wielkopolskim, „Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu. Rocznik”, r. VI, 1931, s. 14.
39
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6. Wizyta Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Muzeum Wielkopolskim
w towarzystwie M. Gumowskiego w 1928 r.

naukowego, artystycznego, kulturalnego i politycznego Wielkopolski, m.in.: prof. Dettloff, Władysław Marcinkowski, Henryk Jackowski, Fryderyk Pautsch, Jan Wysocki, Aleksander Augustynowicz, Roger Raczyński, Stefan Cybichowski, Adam Baelenstedt, oraz pracownicy Muzeum
z dyrektorem placówki jako przewodniczącym, prof. Kostrzewskim, prof. Janem Grochmalickim, prof. Niezabitowskim, wojewodą poznańskim Adolfem Bnińskim i innymi.
Działalność muzealna Gumowskiego obejmowała ponadto swoim zakresem także takie sprawy, jak: prowadzenie inwentarza naukowego zabytków muzealnych, katalogów kartkowych
działów, którymi się opiekował, prowadzenie korespondencji naukowej i przeprowadzanie kwerend oraz ekspertyz doraźnych. Szczególnie ważne było określanie i bliższe definiowanie przynoszonych zabytków, nadsyłanych reprodukcji, z ich opisem i fotografowaniem. Udzielał porad
w kwestiach numizmatycznych, sfragistycznych i in. Także w ramach obowiązków naukowych
i dyrektorskich oprowadzał po Muzeum ważnych gości, z prezydentami Rzeczypospolitej włącznie, oraz liczne wycieczki. Organizował wiele wykładów, najczęściej przy okazji urządzanych
wystaw.
Gumowski był delegatem Muzeum Wielkopolskiego w Polskim Związku Muzealnym. Wygłaszał liczne referaty i zabiegał o poprawę finansową polskiego muzealnictwa. Od 1919 do 1922 r.
działał w Poznańskiej Radzie Sztuki, w której pełnił funkcję skarbnika i jej wiceprzewodniczącego.
Przewodniczył działającemu w ramach tejże Rady Związkowi Teoretyków Sztuki. Obok Gumowskiego należeli do niego dr Nikodem Pajzderski i J. Rutkowski. Do najważniejszych zadań Rady
i Związku należało staranie się o środki finansowe dla artystów i teoretyków sztuki w Komitecie
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Wykonawczym Plastyków w Warszawie, opiniowanie wydarzeń kulturalnych czy dbanie o rozwój
sztuk plastycznych w Polsce41. Siedziba Rady w l. 1919–1922 mieściła się w gmachu Muzeum.
Gumowski został mianowany w 1925 r. redaktorem polskiego działu wielkiego światowego
słownika artystów Thieme Beckers, wydawanego w Lipsku42.
W długoletniej pracy w Muzeum Wielkopolskim Gumowski napotykał liczne trudności
i przeszkody, wynikające z jego cech charakteru, specyfiki poznańskiego środowiska oraz z przyczyn obiektywnych. Stały się one przyczyną wielu konfliktów urzędowych i towarzyskich. Z pamiętnika Gumowskiego wynika, że w Poznaniu czuł się jak niemiecki Kulturträger, a Wielkopolskę nazwał Beocją43.
Gumowski starał się w miarę możliwości wykorzystać swoje bogate doświadczenie muzealne.
Jego przybycie do Poznania przyczyniło się do polonizacji Muzeum, stworzenia jednej z najbogatszych w muzealia instytucji w II Rzeczypospolitej. Muzeum Wielkopolskie poprzez przeprowadzoną komasację swoich zbiorów z Muzeum im. Mielżyńskich stało się spadkobiercą polskiego
i niemieckiego muzealnictwa w Poznaniu. Sztuka polska i obca przyciągała tysiące widzów, którzy mieli okazję zapoznać się z twórczością najwybitniejszych malarzy polskich i obcych. Liczne
publikacje w postaci katalogów zbiorów, wystaw, przewodniki, czasopisma oraz artykuły naukowe i prasowe stanowią trwały dorobek Gumowskiego w dziejach poznańskiego muzealnictwa.
1 X 1932 r. Gumowski w wieku 51 lat zakończył swoją pracę w Muzeum Wielkopolskim,
został przeniesiony, jak wspomina, „w stan spoczynku”, przechodząc na emeryturę44.

41

MNPA, sygn. 1282, k. 1, 10–13, 22.
„Rzeczypospolita” 1925.09.25, nr 258.
43
M. Gumowski, Wspomnienia..., s. 93.
44
MNPA, sygn. 41 s. 97; M. Gumowski, Wspomnienia..., s. 112 Otrzymał pobory równe pensji dyrektorskiej:
najwyższe w całym województwie ponad tysiąc złotych. Jak wynika z zachowanych materiałów archiwalnych
(MNPA–AS–1, k.1; MNPA–15, k.1–10), Gumowski od końca lutego do końca kwietnia 1945 r. sprawował funkcję
kierownika MW.
42
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Marian Gumowski — trzy epoki w badaniach nad historią
polskiego pieniądza
Profesor Marian Gumowski to postać prawdziwie renesansowa. Będąc aktywnym uczestnikiem badań na wielu polach humanistyki, zdradzał jednak wyraźną predylekcję do tzw. nauk
pomocniczych historii. Był przede wszystkim badaczem pieniądza i za takiego sam się uważał.
Omówienie jego ogromnego dorobku naukowego w zakresie numizmatyki w założonym przez
redaktorów niniejszego tomu limicie nie jest łatwe, gdyż już samo wymienienie tytułów publikacji limit ów znacznie by przekroczyło. Syntetyczność w traktowaniu tematu narzuca się więc
tutaj sama przez się.
Z góry zaznaczyć muszę, że zadaniem niniejszego szkicu nie jest wskazywanie na niedostatki
w pracach Mariana Gumowskiego; nie będę także polemizował z tezami, nierzadko kontrowersyjnymi, zawartymi w jego publikacjach, ani poniewczasie recenzował tych ostatnich, gdyż to albo
zrobili już inni badacze, albo robią to obecnie przy okazji własnych badań. Wielkość spuścizny
numizmatycznej bohatera niniejszego tekstu nie pozwala na zatrzymywanie się na dłużej przy
jakimś konkretnym kierunku badań numizmatycznych, nie mówiąc już o pojedynczym, nawet
wybitnym, dziele. Dlatego w tekście i przypisach nie było oczywiście możliwe podanie wszystkich
prac Mariana Gumowskiego wchodzących w zakres omawianych grup tematycznych (zestawia
je bibliografia zawarta w niniejszym tomie). Wybrane one zatem zostały według subiektywnego
kryterium reprezentatywności dla danego tematu, z ograniczeniem (z jednym znaczącym wyjątkiem — o czym niżej) do prac ogłoszonych drukiem.
Spuściznę naukową profesora można omówić na dwa sposoby — chronologiczny i tematyczny. Pierwszy, zgodny z tytułem niniejszego wystąpienia, zakłada podział aktywności naukowej
uczonego na trzy okresy, charakteryzujące się właściwą sobie metodyką prowadzonych badań
numizmatycznych: okres do wybuchu I wojny światowej (zwany też okresem krakowskim), dwudziestolecie międzywojenne (okres wielkopolski lub poznańsko–gnieźnieński) i okres po 1945 r.
(toruński)1. Długowieczność Mariana Gumowskiego sprawiła, że odcisnął on swoje piętno
na wszystkich tych trzech epokach, co więcej — jako jeden z czołowych reprezentantów numizmatyki polskiej — aktywnie je współtworzył.
1

Por. K. Jasiński, Profesora doktora Mariana Gumowskiego działalność naukowa, „Wiadomości Numizmatyczne”
(dalej cyt.: WN), r. XVI, 1972, z. 1, s. 1–6.
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Sposób drugi to przedstawienie dorobku profesora według kryteriów tematycznych. Obiecuje
on, jak się wydaje, większą klarowność, a to ze względu na szerokie spektrum zagadnień, jakimi
Marian Gumowski się zajmował, zagadnień podejmowanych kilkakrotnie, w różnych okresach
jego naukowej działalności. Kryterium tematyczne zatem określi kształt moich dalszych wywodów. Zastrzec tu trzeba od razu, że zaproponowany poniżej podział nie jest idealnym podziałem
logicznym, gdyż nie spełnia chociażby warunku rozłączności: poszczególne kategorie niekiedy
zachodzą na siebie, a niektóre prace, co łatwo zauważyć, spełniać mogą kryteria kilku grup (w takich wypadkach jednak przy klasyfikowaniu kieruję się zawsze wątkiem dominującym). Pewne kategorie mieścić się mogą z kolei w ramach innych, szerzej zakreślonych (jak np. historia
mennic, która stanowi część szeroko pojętej grupy publikacji historyczno–numizmatycznych),
co sugerowałoby konieczność stworzenia podgrup. Aby jednak nie komplikować, zdecydowałem
się na sprowadzenie poszczególnych kategorii tematycznych do jednego poziomu, zdając sobie
sprawę z ułomności takiego podziału.
Najliczniejsze prace Mariana Gumowskiego poświęcone zostały omówieniu poszczególnych
epizodów w historii pieniądza na ziemiach polskich (nazwijmy je tutaj z braku lepszego określenia — pracami numizmatyczno–historycznymi), począwszy od starożytności, a na współczesnych mu czasach skończywszy, przy czym większość z owych publikacji dotyczy okresu
średniowiecza, co nie dziwi, gdyż to na tej epoce właśnie oparł badacz swoją karierę. Za debiut
naukowym Mariana Gumowskiego uznaje się artykuł Denary pierwszej doby piastowskiej, opublikowany w 1902 r.2 Doktorat obronił on na podstawie pracy O grzywnie i monecie piastowskiej, wydanej w Krakowie w 1908 r.3, pracą habilitacyjną stała się z kolei publikacja Moneta
złota w Polsce średniowiecznej, która ukazała się również w Krakowie cztery lata później. Wśród
prac profesora dotyczących wieków średnich wymienić trzeba tutaj także pozycje: Szkice numizmatyczno–historyczne z XI w. (Poznań 1924), Prawo mennicze biskupów polskich w wiekach
średnich4, Numizmatyka litewska wieków średnich5, Moneta na Śląsku do końca XIV w. (Kraków 1935)6, Moneta u Krzyżaków7 oraz Polityka mennicza miast pruskich8. Szczególnie cenna
jest tutaj publikacja Monety hebrajskie za Piastów9, którą Marian Gumowski włączył się szerzej
w dyskusję nad jednym z fenomenów średniowiecznej numizmatyki polskiej (poprawione i uzupełnione wydanie niemieckie ukazało się w Grazu w 1975 r. już po śmierci autora)10. W wielu
tych pracach Marian Gumowski snuł własne — nie do końca poparte źródłowo i nie zawsze
przyjmowane przez naukę — koncepcje, jednak z reguły stawały się one zarzewiem polemiki, która wpływała na mniej lub bardziej intensywny rozwój badań nad pieniądzem polskim
w okresie średniowiecza.
Również w publikacjach dotyczących mennictwa nowożytnego podejmował Marian Gumowski bardzo szerokie spektrum zagadnień, czego wynikiem była cała seria artykułów opisujących
zarówno poszczególne monety, jak i epizody historyczne. Wymienić tu można przede wszystkim:
2

Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne (dalej cyt.: WNA), t. IV, 1902, nr 4, szp. 503–508; WNA t. V,
1903, nr 1–2, szp. 14–23; WNA, t. V, 1904, nr 1, szp. 69–79, tabl. 2; nr 2, szp. 91–100.
3
Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno–Filozoficzny, t. 51, 1908, s. 133–218.
4
Ateneum Kapłańskie, t. 17, 1926, s. 364–374, 452 i n.; t. 18: 1926, s. 48 i n.
5
WNA, t. IX, 1920, s. 55–106; WNA t. IX, 1921, s. 1–27.
6
[Toż w:] Historja Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, T. III, Kraków 1936, s. 553–717.
7
Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 17, 1951, z. 3–4, s. 7–68.
8
Tamże, t. 20, 1955, s. 257–294.
9
Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 1962, nr 41, s. 3–19; nr 42, s. 3–44.
10
Hebräische Münzen im mittelelterlichen Polen, Graz 1975.
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Monety sasko–polskie11 (jest to pierwsze ujęcie tego tematu w literaturze polskiej), Wpływy polskie
na pieniężne stosunki Śląska w 1 poł. XVI w. (artykuł dotyczący głownie kwestii ekonomicznych)12;
Fałszerstwa monetarne Fryderyka II13 czy Półgroszki świdnickie14.
Wśród publikacji dotyczących zagadnień najnowszych — stosunkowo słabo reprezentowanych w spuściźnie naukowej profesora — zwrócić trzeba uwagę na artykuł Polskie ustawodawstwo
monetarne 1918–193915 oraz napisaną we współpracy z Marianem Pelczarem książkę Pieniądz
gdański 1814–1939 (Gdańsk 1960), która była jedyną polską publikacją naukową, opisującą
w sposób kompleksowy ostatnie stulecie w dziejach pieniądza tej nadmorskiej metropolii.
Ważną pozycję w dorobku Mariana Gumowskiego zajmują prace o charakterze inwentaryzatorskim, wśród których wybijają się liczebnie inwentarze skarbów, przede wszystkim starożytnych i wczesnośredniowiecznych. Pozycje tego typu znajdujemy już wśród pierwszych publikacji
tego badacza, żeby wymienić tutaj tylko Wykopaliska monet polskich z X i XI w.16. Tematyka
ta kontynuowana była przez profesora zarówno w latach międzywojennych: Handel rzymski
na ziemiach polskich w I, II i III wieku (szkic historyczno–numizmatyczny)17, jak i po II wojnie
światowej: Moneta arabska w Polsce IX i X w.18, Moneta rzymska w Polsce19. Publikacje inwentaryzatorskie Mariana Gumowskiego, niejednokrotnie uzupełniane i poprawiane, stały się podstawą
dla późniejszych prac o takim charakterze, autorstwa Teresy i Ryszarda Kiersnowskich, Mariana
Haisiga, Janusza Reymana i innych autorów20. Z prac tych korzystają obecnie także uczestnicy
programu inwentaryzacji znalezisk monet rzymskich na terenie ziem polskich21.
Z notowaniem znalezisk wiąże się również ich opracowywanie. Wśród licznych, bardziej
i mniej obszernych prac Mariana Gumowskiego na tym polu, wymienić trzeba przede wszystkim
te dotyczące średniowiecza: Wykopalisko monet z XIII w. w Brzegach nad Nidą,22 Wykopalisko
brakteatów w Radzanowie23, Skarb brakteatów z Anusina24, czy Monety piastowskie z Ujmy Dużej,
pow. Aleksandrów Kujawski25.
Osobną kategorię w spuściźnie naukowej Mariana Gumowskiego tworzą podręczniki i korpusy monet, czyli dzieła, które przysporzyły profesorowi największej popularności w kręgach
11

WNA, t. II, 1910, nr 2, s. 17–18, nr 4, s. 58–60, nr 6, s. 92–93, nr 7, s. 110–111; Nr 8, s. 124–125, nr 9,
s. 140–141, nr 11, s. 173–174; nr 12, s. 190–191; WNA t. III, 1911, nr 1, s. 6–7; nr 2, s. 24–25, nr 4, s. 56–57,
nr 8, s. 119–122, nr 10, s. 151–153.
12
Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno–Filozoficzny, t. 58, 1915, s. 165–248.
13
Przegląd Zachodni, 1948, nr 10, s. 422–445; nr 11, s. 517–531; nr 12, s. 671–697.
14
WN, r. III, 1959, z. 3–4, s. 169–197.
15
WNA, t. XXI, 1940–1948, s. 29–52.
16
Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno–Filozoficzny, t. 48, 1905, s. 4–142.
17
[w:] Charisteria Casimiro de Morawski septuagenario oblata ab amicis, collegis, discipulis, Kraków 1922, s. 70–86.
18
Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 24, 1958/59, z. 1, s. 6–61.
19
Przegląd Archeologiczny, t. 10, 1954–1956 (1958), s. 87–149.
20
Por. np.: T. i R. Kiersnowscy, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Pomorza. Materiały, Ossolineum 1959;
A. Gupieniec, T. i R. Kiersnowscy, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Polski Środkowej, Mazowsza i Podlasia.
Materiały, Ossolineum 1965; M. Haisig, R. Kiersnowski, J. Reyman, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne
z Małopolski, Śląska, Warmii i Mazur. Materiały, Ossolineum 1966.
21
R. Ciołek, Katalog znalezisk monet rzymskich na Pomorzu, Warszawa 2001; taż, Die Fundmünzen der Römischen
Zeit in Polen. Pommern, Moneta t. 67, Wetteren 2007, ss. 297, map 7, tablic 12; taż: Die Fundmünzen der Römischen
Zeit in Polen. Schlesien, Moneta t. 83, Wetteren 2008, ss. 356, map 7, tablic 5. A. Romanowski, Die Fundmünzen der
Römischen Zeit in Polen: Rechtzufriges Masowien und Podlachien, Collection Moneta 84, Wetteren 2008.
22
Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno–Filozoficzny, t. 61, 1917, s. 24–65.
23
WNA, t. XIX, 1937, s. 1–24.
24
WN, r. II, 1958, z. 4, s. 1–8.
25
Wiadomości Archeologiczne, 31, 1965, z. 1, s. 19–29.
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kolekcjonerskich. W 1914 r. ukazał się w Krakowie Podręcznik numizmatyki polskiej, wydany
nakładem miejscowego Towarzystwa Numizmatycznego, uważany za zwieńczenie pierwszego
(krakowskiego) okresu działalności naukowej Mariana Gumowskiego. To pionierskie w języku
polskim dzieło numizmatyczne o charakterze podręcznikowym (chociaż wydane 22 lata po pracy
Maxa Kirmisa Handbuch der polnischen Numismatik (Posen 1892), którą z kolei uważać należy za
pierwszy podręcznik numizmatyki polskiej w ogóle) podzielone zostało na trzy części: historyczną, inwentaryzacyjną (zawierającą opisy monet wraz z ich rysunkami) oraz metrologiczną (gdzie
dane przedstawione zostały w formie tablic). W momencie publikacji Podręcznik (choć w szczegółach dyskusyjny) prezentował aktualny stan badań nad numizmatyką polską, dlatego przez następne dziesięciolecia służył nie tylko naukowcom, ale także — a może przede wszystkim — kolekcjonerom–amatorom, pełniąc bardzo ważną funkcję popularyzatorską. Za znacznie skrócone
(m.in. o spis monet i ilustracje), ale w pewnych punktach uaktualnione wznowienie Podręcznika
z 1914 r. uznać należy wydany w 1952 r. Zarys numizmatyki polskiej (skrypt odbity na powielaczu), pomyślany jako pomoc w wykładach z zakresu historii pieniądza, jakie Marian Gumowski
prowadził na uniwersytecie w Toruniu. W recenzjach, nie do końca przychylnych26, określony
on został jako podręcznik nie tyle dla badaczy, ile dla kolekcjonerów, podkreślić jednak trzeba
popularyzatorską rolę tej publikacji (pomimo nakładu wynoszącego zaledwie 465 egz.) w okresie, gdy prac tego typu na polskim rynku wydawniczym zdecydowanie brakowało. W 1960 r.
wydana została w Austrii (Graz) wersja niemiecka Podręcznika (a raczej — co zauważył Ryszard
Kiersnowski — Zarysu numizmatyki polskiej), uzupełniona i znacznie rozszerzona (aczkolwiek
nie wolna od sformułowań kontrowersyjnych)27, co sprawiło, że historię mennictwa polskiego
zaczęto na długi czas postrzegać na Zachodzie przez pryzmat badań Mariana Gumowskiego.
Wśród pozycji tego autora o charakterze katalogowym w pierwszym rzędzie wymienić trzeba
Corpus Nummorum Poloniae, którego tom pierwszy, zatytułowany „Monety X i XI w.” ukazał się
w Krakowie w 1939 r. (tablice dodano w 1947 r.). Profesor zebrał w nim prawie 1500 monet
z wczesnego średniowiecza, które przydzielił emitentom polskim, kierując się głównie wynikami
własnych badań. Na ich kontrowersyjność zwrócili uwagę recenzenci28, którzy podkreślili nowatorskość długo oczekiwanej w środowisku naukowym pracy, podważyli jednak zasadność dużej
części atrybucji, nie opartych na dostatecznie mocnych podstawach. Rozwój badań numizmatycznych sprawił, ze obecnie korzystać trzeba z Korpusu z dużą ostrożnością, mimo to stanowi
on do dzisiaj niezastąpiony katalog odmian najstarszych naszych denarów, uzupełniony o dane
metrologiczne.
Gdy mowa o korpusie monet polskich, nie można pominąć milczeniem dwóch dalszych
części tego dzieła (t. II i III, monety z wieków XII–XIII), niestety nieopublikowanych, znajdujących się w Bibliotece XX. Czartoryskich w Krakowie. Również tutaj znajdujemy wiele
atrybucji z dzisiejszego punktu widzenia mało uprawnionych, jednak wartość źródłowa tych
prac polega na tym, że zawierają one — tak jak i pierwszy tom — m.in. ilustracje monet
(w formie wcierek), które po II wojnie światowej zaginęły lub zostały zniszczone (np. w 1944 r.
ze zbiorem Ordynacji Zamojskich w Warszawie). Autor zilustrował wszystkie znane sobie typy
i odmiany stempli, rozproszone po różnych zbiorach, znajdujących się nierzadko poza granicami kraju. Zebrał w ten sposób ogromny materiał do badań nad ikonografią monet w okresie
26

W. Terlecki, Biuletyn Numizmatyczny Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego, 1953, nr 1–2 (13–14),
s. 17–19.
27
Por. recenzję Ryszarda Kiersnowskiego w Wiadomościach Numizmatycznych, r. V, 1961, z. 1, s. 51–55.
28
Z. Zakrzewski, WNA, t. XXI, 1940–1948, s. 133–137.
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denarowym i brakteatowym, chociaż trzeba pamiętać, że technika wcierki nierzadko powodowała zafałszowanie w szczegółach rysunku, a zatem i tutaj duża ostrożność wydaje się całkowicie usprawiedliwiona.
Za niemal wyłączną domenę profesora (szczególnie w okresie toruńskim) uznać można prace
poświęcone historii mennic na terenie ziem polskich. Co prawda badania nad poszczególnymi
oficynami monetarnymi miały już w Polsce stosunkowo długą tradycję, żeby wymienić tutaj
takich badaczy, jak Karol Beyer, Ignacy Polkowski, Józef Przyborowski, Max Kirmis, Seweryn
Tymieniecki, Stanisław Walewski, Ignacy Zagórski czy Walery Kostrzębski, jednak co rożni prace
Mariana Gumowskiego od publikacji wcześniejszych, to zwarty, całościowy sposób traktowania
tematu, nie zamykanie się w ramach jakiegoś okresu (wyznaczanego najczęściej latami panowania poszczególnych władców), ale przedstawienie całości dziejów mennicy z możliwie szerokim
uwzględnieniem źródeł zarówno monetarnych, jak i pisanych. W krakowskim okresie działalności Mariana Gumowskiego ukazała się praca dotycząca mennicy olkuskiej29. W 1921 r., krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, profesor opublikował w Warszawie monografię
Mennica wileńska w XVI i XVII w. Lata 20. ubiegłego stulecia to pojawienie się kolejnych prac
poświęconych mennicy gnieźnieńskiej30, krakowskiej31 i miejskiej poznańskiej32. Już po II wojnie
światowej opracowane zostały dzieje mennicy w Gubinie33 i Lublinie34. Do najlepszych monografii mennic polskich zaliczyć należy książkę Mennica bydgoska, (Toruń 1955, reedycja Bydgoszcz
2005). Nie jest ona wolna od pewnych nieścisłości, jednak jako całość z powodzeniem wytrzymała próbę czasu, pozostając do dzisiaj praktycznie jedynym kompendium wiedzy o monetach
bydgoskich i usytuowanej nad Brdą mennicy. W 1961 r. ukazała się w Toruniu praca Dzieje
mennicy toruńskiej, natomiast ostatnią opublikowaną pod nazwiskiem Mariana Gumowskiego
monografią mennicy jest ukończona w 1960 r., ale wydana pośmiertnie 30 lat później Mennica
gdańska (Gdańsk 1990), przygotowana do druku przez Martę Męclewską i Jarosława Dutkowskiego. Do grupy monografii mennic włączyć również należy prace poświecone ich zarządcom,
jak np. biogramy mincerza bydgoskiego, opolskiego i cieszyńskiego Gabriela Gerloffa35 czy dzierżawcy mennicy poznańskiej Henniga Guttmanna36.
Kolejnym zakresem tematycznym, w którym pionierskie prace zawdzięczamy Marianowi Gumowskiemu, jest ikonografia monet, dziedzina, która jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku stanowiła margines badań numizmatycznych, a która obecnie, nie tylko w Polsce, cieszy się stosunkowo dużym zainteresowaniem (niestety — niemal wyłącznie w środowisku numizmatyków).
Artykuł Wyobrażenia monet piastowskich jako źródło historyczne, opublikowany w „Wiadomościach Numizmatyczno–Archeologicznych” w latach 1913–191637, był odpowiedzią na publikację Ferdinanda Friedensburga, który jako pierwszy podjął próbę ukazania XII– i XIII–wiecznych
monet polskich (przede wszystkim brakteatów śląskich) na tle dokonań artystycznych dojrzałego

29

Mennica olkuska, Sprawozdania Komisji do Badań Historii Sztuki w Polsce, t. 9: 1913/15, s. 223–232.
Mennica gnieźnieńska w czasach piastowskich, Zapiski Numizmatyczne (Lwów), 1926, nr 1, s. 1–8.
31
Dzieje mennicy krakowskiej, Poznań 1927.
32
Miejska moneta w Poznaniu [do r. 1927], Muzeum Wielkopolskie. Rocznik, r. 4, 1928, s. 3–43.
33
Gubin i jego mennice [w:] Księga pamiątkowa 75–lecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1952, s. 129–
144.
34
Mennica lubelska w latach 1595–1601, Roczniki Humanistyczne KUL, t. 8, 1958, z. 2, s. 227–271.
35
Polski słownik biograficzny, t. VIII, 1959–1960, s. 199.
36
Tamże, t. IX, 1960–1961, s. 193.
37
WNA, 1913, nr 11, s. 157–162; nr 12, s. 180–181; WNA, 1914, nr 1, s. 8–11; nr 2, s. 26–28; nr 3, s. 35–36;
nr 4, s. 57–58; nr 5, s. 73–74; WNA, 1915, nr 3, s. 165–166; nr 4, s. 170–171; WNA, 1916, nr 1, s. 4–6.
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średniowiecza38. Praca Mariana Gumowskiego, pomimo przekrojowego charakteru i nie zawsze
dostatecznie uzasadnionych stwierdzeń, stanowiła jednak bardzo ważną próbę zainicjowania nowego kierunku badań nad średniowiecznym pieniądzem polskim — kierunku, którego emancypacja pod nazwą „ikonografii historycznej”, konsekwentnie postulowana jest obecnie przez środowisko krakowskie39. W późniejszych swoich pracach profesor podejmował jeszcze kilkakrotnie
temat symboliki monetarnych stempli, jednak już w węższym zakresie, najczęściej przy okazji
opisów znalezisk40.
Ważną pozycję w bibliografii Mariana Gumowskiego stanowią publikacje poświęcone kwestiom metrologicznym, dotyczące przede wszystkim epoki średniowiecza. Temat ten podejmowany był przez badacza niejednokrotnie w pracach o szerszej tematyce (jak np. monografie
mennic czy opisy poszczególnych epizodów z historii pieniądza), jednak istnieją także publikacje
w całości poświęcone tej problematyce. Wymienić tu trzeba przede wszystkim wspomnianą już
pracę doktorską Mariana Gumowskiego O grzywnie i monecie piastowskiej41, czy artykuły z okresu toruńskiego, jak np. Najstarsze systemy wag [monetarnych] w Polsce42. Wyniki swoich badań
w tym zakresie uczony przedstawiał również w periodykach zagranicznych43. Ustalenia Mariana
Gumowskiego stały się podstawą dalszych badań nad jednostkami wagowymi w średniowiecznej
Polsce, prowadzonych przede wszystkim przez uczonych tej miary co profesorowie Ryszard Kiersnowski i Stanisław Suchodolski.
Marian Gumowski, jako numizmatyk cieszący się zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami
szczególną renomą, często proszony był o zabieranie głosu w sprawach dotyczących aktualnych
problemów związanych z pieniądzem polskim. Tak powstały prace, w których autor wypowiada
się na temat projektów nowej jednostki monetarnej w odrodzonym kraju44, przedstawia w 1919 r.
Stan i potrzeby numizmatyki i medalografji polskiej45, czy omawia straty, jakie II wojna światowa
przyniosła polskim kolekcjom46, zwracając jednocześnie uwagę na Obowiązki numizmatyka wobec Ziem Odzyskanych47.
Za ważną pozycję w dorobku numizmatycznym Mariana Gumowskiego uznać należy Bibliografię numizmatyki polskiej, wydaną w Toruniu w 1967 r. (w przygotowaniu Henryka Baranowskiego). Wśród pozostałych prac tego uczonego, nie mieszczących się w zaproponowanych
wyżej kierunkach badawczych, a pozostających raczej na uboczu jego działalności naukowej,

38

F. Friedensburg, Die piastische Brakteaten als Quelle der Kunst– und Kulturgeschichte Polens im 12. Jahrhundert,
Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, Jhg 27, Posen, s. 211–230.
39
Por. Z. Piech, Czy ikonografia historyczna powinna być nauką pomocniczą historii? [w:] Tradycje i perspektywy nauk
pomocniczych historii w Polsce. Materiały z sympozjum w Uniwersytecie Jagiellońskim dnia 21–22 października 1993
roku profesorowi Zbigniewowi Perzanowskiemu przypisane, pod red. M. Rokosza, Kraków 1995, s. 119–141; tenże,
Jakiej ikonografii potrzebują historycy? [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. 19–36.
40
Na temat historii badań ikonograficznych w numizmatyce polskiej por. W. Garbaczewski, Ikonografia monet
piastowskich 1173–ok. 1280, Warszawa–Lublin 2007, s. 9–17.
41
Por. przyp. 3.
42
Studia Wczesnośredniowieczne, t. 2, 1953, s. 19–36.
43
Slezska hřivna, Slezsky Numismatik, 1960, nr 4/5, s. 13.
44
O jednostkę monetarną Królestwa Polskiego, „Nowa Reforma” 1917, 3 I.
45
Toż [w:] Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój, t. I, 1918, s. 313–328; t. II, 1919, s. 241–257.
46
Straty numizmatyki polskiej w czasie ostatniej wojny, WNA, t. XXI, 1940–1948, s. 128–131.
47
Zapiski Numizmatyczne (Wrocław), r. I: 1949, nr 1, s. 1–2.
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wymienić należy artykuły na temat teorii i historii kolekcjonerstwa48 oraz pieniądza papierowego
i zastępczego49.
Na koniec zwrócić trzeba jeszcze uwagę na nurt popularyzatorski w działalności Mariana
Gumowskiego, który sytuował się niejako na marginesie jego pisarskiej aktywności. Wśród publikacji o takim charakterze czołowe pozycje ukazały się w latach międzywojennych. Wymienić
tu należy książkę Monety polskie, wydaną w Warszawie w 1924 r. i przeznaczoną przede wszystkim
dla początkujących miłośników pieniądza, w której autor objaśnia nazwy monet, podaje rys historyczny rozwoju polskich środków płatniczych, po czym przechodzi do bardziej szczegółowego
omówienia mennictwa polskiego w poszczególnych okresach historycznych. Podobny charakter
ma publikacja Zaczęło się od grosza, wydana we Lwowie w 1939 r. Do grupy tej włączyć również
wypada jedyną do niedawna polską numizmatyczną autobiografię zatytułowaną Wspomnienia
numizmatyka, wydaną w Krakowie w 1966 r., prawdziwą skarbnicę nieznanych skądinąd faktów
dotyczących zarówno historii badań naukowych nad polskim pieniądzem, jak i rozwoju polskiego ruchu kolekcjonerskiego.
Reasumując należy stwierdzić, że trudno jest znaleźć w obrębie numizmatyki pole badawcze,
w którym nie pojawiałoby się nazwisko Mariana Gumowskiego. Wiele jego dzieł nazwać można
pracami pionierskimi, inicjującymi nowe kierunki badań. Cechował je solidny warsztat, oparty
na możliwie szerokim zasobie źródeł, co było konsekwencją znajomości wielu prywatnych i publicznych kolekcji (nie tylko polskich) oraz archiwów. Profesor był przykładem rzadko spotykanej
naukowej interdyscyplinarności, gdyż łączył w sobie umiłowanie do nauk, których drogi obecnie
zupełnie się rozeszły (jak np. numizmatyka i historia sztuki). Marian Gumowski jeszcze do lat 60.
ubiegłego wieku (praktycznie do czasu powstania tzw. polskiej szkoły numizmatycznej stworzonej
przez prof. Ryszarda Kiersnowskiego) był niejako głównym ambasadorem polskiej numizmatyki
poza granicami kraju, badaczem najczęściej przywoływanym w literaturze zachodniej, co wynikało głównie z faktu publikacji wielu jego prac w języku niemieckim oraz aktywnej działalności
na forach międzynarodowych. Jego dorobek naukowy stanowi fundament dla współczesnych
badań numizmatycznych, które albo przyjmują tezy profesora, podążając dalej wytyczonym już
szlakiem, albo rozwijają się w oparciu o, nierzadko ostrą, polemikę z owymi tezami. Marian
Gumowski, co już niejednokrotnie zauważano, nie stworzył własnej szkoły numizmatycznej. Samotnie podążał wytyczoną przez siebie drogą badawczą, pisząc dużo, czasami nieczuły na głosy
krytyki, co – trzeba przyznać — nie zawsze wychodziło na dobre jego badaniom. Swoista magia
nazwiska tego badacza działa jednak do dzisiaj, co widać szczególnie wyraźnie w powtarzanych
tu i ówdzie uparcie niektórych jego ustaleniach, zdezaktualizowanych przez nowsze badania.
Sądzę, że dobrą puentą niniejszego szkicu będą słowa zmarłego niedawno prof. Ryszarda Kiersnowskiego, jednego z najznakomitszych numizmatyków polskich, który własną niezaprzeczalną
wielkość budował m.in. w oparciu o dokonania Mariana Gumowskiego: „Był prof. Gumowski
uczonym zachowującym swą osobowość autorską nie tylko w treści swych prac, ale i w stylu
pisarskim, potoczystym, swobodnym, nieco staroświeckim. Był przedstawicielem tej zamkniętej
epoki w dziejach humanistyki polskiej, której współczesna nasza nauka ma wiele do zawdzięczenia. Do listy jego zasług niech będzie dodana i ta, że był do końca żywym łącznikiem między
dawnymi i nowymi laty, symbolem tej ciągłości pracy i myśli, bez której nie byłoby trwałych
podstaw współczesnych i przyszłych badań”50.
48
49
50

Psychologia zbierania, WNA, t. II, 1910, nr 1, s. 1–3.
Pieniądz papierowy Polski odrodzonej, WNA, t. XX, 1938–1939, s. 155–175.
R. Kiersnowski, Prof. dr Marian Gumowski (1881–1974), WN, r. XVIII, 1974, z. 3, s. 129–130.
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Marian Gumowski — medalograf
W 1906 r. Marian Gumowski opublikował w Krakowie Medale Jagiellonów — swoje pierwsze,
poważne dzieło z dziedziny medalierstwa. Inspiracją do podjęcia tematu był rozwój badań nad
kulturą i sztuką w Polsce XVI w. oraz restauracja zamku na Wawelu. „Pragnąłbym aby ma praca
była jednym z listków wawrzynu, złożonego na grobowcach wielkich królów” pisał dwudziestopięcioletni wówczas autor1.
Do tej pracy Gumowski był przygotowany. Terminowanie, a później współpraca z Władysławem Bartynowskim, kontakty kolekcjonerskie, a przede wszystkim podjęta już w czasie studiów praca w Muzeum Czapskich, dały mu wgląd we wspaniałe zbiory i doświadczenie kustosza.
Odbywając, rozpoczęte w 1898 r., studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim słuchał
wykładów wybitnych historyków sztuki: Mariana Sokołowskiego, Jerzego Mycielskiego i Feliksa Kopery2. Studia kontynuował w Monachium, odbył podróż do Włoch, a przygotowując się
do opracowania Medali Jagiellonów, poznał kolekcje europejskie: wiedeńską, paryską i berlińską.
Medale Jagiellonów stały się pierwszym członem medalografii polskiej, której założenia (zakres, kształt, metody, cele i zadania) sformułował Gumowski w latach 1909–1918. Przedstawił
je w referacie Projekt medalografii polskiej wygłoszonym w 1914 r. na Zjeździe Jubileuszowym
Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie, a opublikowanym w latach 1916 i 19173. Obserwacja postępującego zaawansowania inwentaryzacji zabytków architektury, rzeźby, malarstwa
i rzemiosła artystycznego skłoniła Gumowskiego do wniosku, że przede wszystkim medale wymagają szczegółowego zinwentaryzowania i opracowania. Zastany stan badań uznał za wysoce
niezadawalający, nie mogący sprostać współczesnym wymaganiom. Projektując medalografię,
najpierw, w 1909 r., zakreślił obszar badań, ustalając kryteria przynależności dzieł do medalierstwa polskiego. Zapewniało ją spełnienie przez medal przynajmniej jednego z warunków:
temat dotyczący Polski, nakładcą lub twórcą winien być Polak. Medalografia polska miała obejmować: medale królewskie, medale prywatne i medale religijne. Zakres czasowy: od zaistnienia
1

M. Gumowski, Medale Jagiellonów, Kraków 1906, s. 5.
Tenże, Wspomnienia numizmatyka, Kraków 1965, s. 65.
3
M. G., Istota i zadanie medalu, Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne (dalej cyt. WNA), 1909, nr 4,
s. 57–58; Dr M. G., O medalach, WNA, 1909, nr 6, s. 89–91; M. Gumowski, Projekt Medalografii polskiej, WNA,
1916, nr 12, s. 113–114; 1917, nr 1, s. 126–126; tenże, Stan i potrzeby numizmatyki i medalografii polskiej, Nauka
Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój, r. I, 1918, s. 313–328.
2
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medalierstwa w Polsce na początku XVI w. do 1831 r. Medale Powstania Listopadowego miały
stanowić zakończenie. Dzieła powstałe później uznał za gorsze artystycznie i mniej interesujące
historycznie.
Zastanawiając się nad najbardziej przejrzystym ujęciem zabytków, Gumowski odrzucił układ
ściśle chronologiczny jako powodujący zmieszanie dzieł nadmiernie różnorodnych. Już wcześniej,
w opracowaniu Jagiellonów zrezygnował z układu według artystów, mimo świadomości, że jest
on wymagany przez współczesną krytykę. Zdecydował się na porządek rzeczowy, według panowań, a w jego obrębie chronologiczny. Medale prywatne prezentował w układzie alfabetycznym.
Celem Gumowskiego było opublikowanie wszystkich znanych zabytków medalierskich; podobny postulat wysuwała, jak stwierdził, nauka niemiecka. „Spełnienie tego da badaczom naszej
przeszłości i sztuki nowy i nieznany dotąd prawie zupełnie materiał, bardzo bogaty i w arcydzieła
drobnej sztuki niezwykle obfity, materiał, przynoszący wiele artystycznych wrażeń, wiele nieopracowanych tematów i zagadnień”4.
Medale Jagiellonów napisane i wydane za namową i z poparciem Franciszka Piekosińskiego,
zostały uznane za najlepszą książkę Krakowa w 1906 r., a jej autorowi zapewniły nominację
na członka Komisji do badania historii sztuki przy Akademii Umiejętności w Krakowie.
W 1913 r. ukazały się Medale Stefana Batorego5. Do sfinansowania tego tomu przyczynił się
Antoni Czerwiński z Kijowa, kolekcjoner batorianów numizmatycznych. Dwa pierwsze tomy
medalografii spotkały się z zainteresowaniem środowisk naukowych, o czym świadczą wnikliwe
recenzje zamieszczone we lwowskim „Kwartalniku Historycznym”6.
Gumowski zapewne kontynuował prace nad medalografią, skoro we wspomnianym wyżej referacie z 1914 r. sygnalizował brak środków na ten cel. Medale Zygmunta III ukazały się
w 1924 r.7. W ostatnim przed II wojną światową XX roczniku „Wiadomości Numizmatyczno
— Archeologicznych” opublikowane zostały Medale Władysława IV8. Dalsze części medalografii
pozostały w rękopisie9.
Wszystkie cztery tomy medalografii mają kształt poprzedzonego wstępem katalogu, opatrzonego tablicami z ilustracjami. Zapis zawiera datę powstania, opis, dane metryczne i materiałowe oraz literaturę i komentarz. Brak tytułu określającego przyczynę wydania medalu
nasuwa analogię z katalogami monet. Opis uwzględnia też wszelkie znaki mennicze i sygnatury. Zapis zastosowany w medalografii ma kształt hasła katalogu zbioru, jednak nim nie jest.
Pochodzenie opisywanego egzemplarza nie zostało określone. Można sądzić, a wynika to niekiedy z treści komentarza, że opisywany zabytek jest tym, który autor uznał za oryginał. Identyfikacja i weryfikacja egzemplarzy oryginalnych, ich odróżnienie od późniejszych odlewów,
bardzo istotne dla medali XVI–wiecznych, było ważnym przedmiotem badań autora, zwłaszcza
w dwóch pierwszych tomach medalografii. Komentarz jest też miejscem przedstawienia stanu badań, niekiedy polemiki z poprzednikami. Wielokrotnie wymienia Gumowski kolekcje
w których przechowywane są medale. Uwzględniał przede wszystkim zbiory publiczne, wyjątkowo prywatne, ze względu na brak stałości stanu posiadania. Odczytywanie i wyjaśnienie sygnatur prowadzi do rozstrzygnięcia, lub tylko postawienia problemów atrybucyjnych.
4

M. Gumowski, Stan i potrzeby numizmatyki..., s. 327.
Tenże, Medale Stefana Batorego, Kraków 1913.
6
Rec. Medali Jagiellonów: L. Lepszy, „Kwartalnik Historyczny”, R. XXI, 1907, s. 463–466; rec. Medali Stefana
Batorego: K. Sochaniewicz, tamże, R. XXVIII, 1914, s. 215–219.
7
M. Gumowski Medale Zygmunta III, Medalografia Polska, t. III, Kraków 1924.
8
Tenże, Medale Władysława IV, WNA, t. 20, 1938–1939, s. 24–136.
9
Porównaj referaty J. Nowaka i R. Forysiaka–Wójcińskiego, opublikowane w niniejszym tomie.
5
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Przedmiotem rozważań autora są też okoliczności powstania medali. Charakter komentarzy,
w dwóch pierwszych tomach bardziej obszernych, ewoluuje w zależności od rodzaju opisywanych dzieł. Medalografia obejmuje medale emitowane w okresie panowania króla jak i późniejsze poświęcone jego osobie bądź dokonaniom. Listę medali Stefana Batorego zamyka plakieta
autorstwa Antoniego Madeyskiego wykonana w Rzymie w 1899 r. W pierwszej części autor nie
ograniczył się do Jagiellonów zasiadających na tronie polskim, ale uwzględnił też czesko–węgierskich władców z tej dynastii.
W 1925 r. Gumowski opublikował Medale polskie, które określił jako „próbę syntezy tego dziełu
historii sztuki”10. Publikacja ta dostarczyć miała czytelnikowi wyczerpującej wiedzy o przedmiocie. Była to, na gruncie polskim, praca pionierska. W jej zakres wprowadza spis rzeczy. Część I,
ogólna zawiera rozdziały poświęcone takim zagadnieniom jak: istota medalu, rodzaje i technika, zbiory i zbieracze. Rozważając istotę medalu autor konstatuje: „Przedewszystkiem jest każdy
medal dziełem sztuki i jako taki podlega tym wszystkim prawom, przepisom i zasadom, co inne
dzieła sztuk plastycznych. A zatem styl medalu musi odpowiadać stylowi epoki i wszystkie jego
szczegóły muszą nosić ten charakter”11. Dalej wskazuje na pełnione przez medale funkcje dokumentacyjne i agitacyjne. Część II zatytułowana „Pogląd historyczny na medale i medalierstwo
polskie” ma ujęcie chronologiczne, poczynając od epoki jagiellońskiej aż po wiek XX. Narracja
koncentruje się wokół osoby artysty, jego dzieł, środowisk artystycznych. W Części III autor zestawił sygnatury i monogramy, które po rozwiązaniu układają się w zwięzły słownik medalierów.
Całości dopełniają ilustracje 262 dzieł umieszczone na 34 tablicach.
Uznając pierwszą ćwierć XX w. za okres najbardziej owocny w biografii Gumowskiego —
medalografa, trzeba podkreślić, że jego aktywność na tym polu nie wyczerpała się, trwała nadal.
Liczba większych i mniejszych publikacji z zakresu medalierstwa przekracza 60 pozycji12. Celowym będzie wyodrębnienie obszarów zainteresowania uczonego i wskazania najważniejszych
prac. Lata 1909–1918 to rozważania ogólne o medalach i wyznaczenie celów i metod medalografii polskiej. Publikacje na ten temat były już cytowane. Monografie artystów polskich, bądź
omówienia polskiego rozdziału w twórczości artystów obcych, rozpoczynają w 1917 r. polonika
w twórczości Hansa Schwarza; 1926 r. opracowanie twórczości medaliera i mincerza poznańskiego Rudofa Lehmana, w tym samym roku monografia Macieja Schillinga; rok 1957 przyniósł monografię Samuela Ammona13. Spod pióra Gumowskiego wyszły też biogramy Karola Baerenda,
Ferdynanda Hoecknera oraz Jana Höhna st. i jego syna Jana Höhna mł., umieszczone w Polskim
słowniku biograficznym. Spośród wybitnych artystów sobie współczesnych, których twórczością
Gumowski się zajmował należy wymienić Wincentego Trojanowskiego, Czesława Makowskiego
i Jana Wysockiego.
Przedmiotem zainteresowania Gumowskiego w latach 20–tych były również dwa aktywne
w XVI i XVII w. ośrodki artystyczne: gdański i wileński14.
10

M. Gumowski, Medale polskie, Warszawa 1925; tenże, Wspomnienia numizmatyka..., s. 59.
Tenże, Medale polskie..., s. 7.
12
Por. Bibliografia numizmatyki polskiej, Toruń 1967, passim.
13
M. Gumowski, Hans Schwarz i jego polskie medale, Prace Komisji Historyi Sztuki Akademii Umiejętności, t. 1,
1917, s. 88–108; tenże, Z życia artystycznego Poznania XVI wieku, Kronika Miasta Poznania, t. IV, 1926, nr 6,
s. 101–105; tenże, Maciej Schilling pierwszy artysta medalier polski z XVI wieku, Zapiski Towarzystwa Naukowego
Toruńskiego, t. 7, 1926 [nadbitka 1927], nr 4, s. 97–112; tenże, Samuel Ammon medalier gdański XVII w., Studia
Pomorskie, t. 2, 1957, s. 230–279.
14
Tenże, Studia nad gdańską sztuką medaljerską XVII w., WNA, 1924 [nadbitka Kraków 1925], s. 23–64; tenże,
Wileńska szkoła medalierska w XVI i XVII w., Ateneum Wileńskie, r. 6, 1929 [nadbitka Wilno 1929], s. 72–87.
11
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Duży blok publikacji dotyczy medali poszczególnych osób. Są to zarówno niewielkie artykuły na temat jednego medalu, jak też opracowania całych zespołów. Medalami Jana Zamoyskiego
zajmował się Gumowski już od 1907 r., ich pełna publikacja pochodzi z roku 193815. Przedmiotem jego zainteresowania były też m.in. medale Jana Dantyszka, Alessandra Pesentiego, a także królewicza Karola Ferdynanda Wazy. Z 1917 r. pochodzi opracowanie dzieł medalierskich
powstałych ku czci Tadeusza Kościuszki, wydane w 100–lecie śmierci Naczelnika, do dzisiaj
niezastąpione16.
Miejscem publikacji artykułów obszerniejszych, a przede wszystkim krótkich notatek były
krakowskie „Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne”, których Gumowski był redaktorem od 1908 r. Odnotowywał na ich łamach nowe emisje, omawiał konkursy na medale. W działaniach na rzecz powstawania nowych medali czynnie uczestniczył jako aktywny członek Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie. Inicjatyw, które współtworzył było wiele; można wśród
nich wymienić konkurs na medal pośmiertny Andrzeja Potockiego namiestnika Galicji z 1908 r.,
czy medal 100–lecia śmierci Jana Henryka Dąbrowskiego.
Na koniec przeglądu wymienić też należy publikacje o kolekcjach polskich, a także polonikach w kolekcjach zagranicznych, od omówienia których Gumowski rozpoczął swoją długą
i owocną drogę medalografa17.
Próba podsumowania dokonań Mariana Gumowskiego i jego poglądów na sztukę medalierską winna być poprzedzona krótkim przedstawieniem stanu badań w czasie, gdy przystępował
on do swojej pracy na początku XX w.
Wyodrębnienie medali spośród numizmatów, konstatacja relacji łączących je z dziełami innych gatunków sztuki, dokonała się w Polsce już wiele wcześniej, u progu XIX w. W rozprawie
„O medalach” opublikowanej w 1816 r. Stanisław Kostka Potocki pisał: „Dzisiejsze [medale]
zupełnie odosobnione od monety bieg mającej, są pomnikami, sławie osób, czynów i zdarzeń
publicznych lub prywatnych jedynie poświęconemi” i dalej precyzując swoje zamierzenia „jest
zamiarem moim okazać w ogólności panujący w nich styl sztuki”18. Katalog medali polskich sporządził w ostatnich latach swojego życia Jan Chrzciciel Albertrandi (+ 1808). Dzieło jego obejmowało medale królewskie i sławnych osób, powstałe w latach 1527–1756. Pozostało ono w rękopisie. Ukoronowaniem tych inicjatyw naukowych, powziętych jeszcze w kręgu dworu Stanisława
Augusta, a kontynuowanych w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Warszawie, było monumentalne
dzieło Edwarda Raczyńskiego Gabinet medalów polskich wydane w 1838 r. we Wrocławiu, w wersji dwujęzycznej, polskiej i francuskiej, w pełni ilustrowane. Weszło ono do europejskiego obiegu
piśmiennictwa naukowego dotyczącego medalierstwa.
Stosunek Gumowskiego do tego dzieła był krytyczny. Po ponad półwieczu Gabinet nie mógł
sprostać współczesnym wymaganiom ze względów metodologicznych, niekompletności zebranego materiału oraz niedoskonałości ilustracji. W dziełach Albertrandiego i Raczyńskiego medale
były traktowane przede wszystkim jako źródło do dziejów ojczystych. Gumowski — medaloznawca to w większej mierze numizmatyk — kolekcjoner, poszukujący informacji zawartych
15

Tenże, Medale hetmana Jana Zamoyskiego, Teka zamojska, r. 1(V), 1938, z. 2; [nadbitka Zamość 1938], s. 65–77.
Tenże, Medale i odznaki kościuszkowskie, Kraków 1917.
17
Tenże, Monety polskie we wiedeńskim gabinecie monet i medali, WNA, 1904, t. 5, nr 3, szp. 149–160 [publikacja
uwzględnia również medale].
18
St. Kostka Potocki, Wstęp, czyli rozprawa o medalach mianowicie narodowych w względzie ich użyteczności i sztuki,
czytana w zgromadzeniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk roku 1806, cyt. wg przedruku w: E. Raczyński, Gabinet
medalów polskich oraz tych, które się dziejów Polski tyczą [...] aż do końca panowania Jana III (1513–1696), t. I, Berlin
1845, s. XLV, XLIX.
16
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w samym dziele. Dotyczy to zwłaszcza problemów artybucyjnych, nieistotnych dla XIX–wiecznych badaczy. W swoim ukierunkowaniu inwentaryzatorskim Gumowski nie był odosobniony.
Na przełomie XIX i XX w. wyszły wzorowo opracowane katalogi wielkich kolekcji numizmatycznych zawierających medale polskie: Emeryka Hutten–Czapskiego w Krakowie oraz malborskiej
autorstwa Emila Bahrfeldta. Sam Gumowski, wskazując na braki w piśmiennictwie polskim,
uznał za inspirujące dzieła Domaniga i Menadiera19.
Cztery opublikowane w latach 1906–1939 człony medalografii polskiej złożyły się na korpus
medali królewskich XVI i 1. poł. XVII w. Wprowadzenie w obieg naukowy dzieł całkowicie
wcześniej nieznanych, oraz licznych odmian menniczych było bardzo istotne dla dalszych prac
badawczych, a wprost niezastąpione w praktyce kolekcjonerskiej. Racjonalizowało kształtowanie
kolekcji publicznych i prywatnych. Zawarte w komentarzach do poszczególnych medali informacje o miejscu ich przechowywania stały się ważnym, chociaż z natury fragmentarycznym,
źródłem wiedzy o zbiorach zaginionych lub rozproszonych w wyniku II wojny światowej.
Opublikowane w latach 20. opracowania dotyczące Gdańska i Wilna nie dają pełnego obrazu
środowiska artystycznego w całej jego złożoności; raczej zawierają dane do twórczości medalierów
i mincerzy. Jednakże np. w odniesieniu do obu Höhnów, których twórczość nie doczekała się
monografii, zestawienie ich prac pozostaje nadal bardzo przydatne. Wypada też przypomnieć,
że opracowanie Gumowskiego wyprzedza publikację gdańszczanina Siegfrieda Rühle20. Opis środowiska wileńskiego z pewnością wymaga rewizji. Niektóre atrybucje, a nawet wileńskość samych
dzieł bywa niekiedy niedostatecznie uzasadniona. Dało tu o sobie znać usiłowanie wzbogacenia
obrazu opisywanego środowiska kosztem wiarygodności wysuwanych tez.
Gdy idzie o zainteresowanie twórczością poszczególnych medalierów Gumowski miał poprzedników w osobach Józefa Zielińskiego, Leonarda Lepszego, Stanisława Cerchy i Feliksa Kopery.
Tego pierwszego, jak się wydaje nie doceniał21, dla pozostałych, wybitnych historyków sztuki,
zagadnienia medalierstwa stanowiły margines ich studiów nad renesansem. Zasługą Gumowskiego było wydobycie, wyodrębnienie osoby i twórczości Macieja (Mathesa) Schillinga, którego
określił pierwszym polskim medalierem. W trzydzieści lat później opublikował monografię Samuela Ammona, pierwszego z rzędu wybitnych medalierów gdańskich. Słuszna konstatacja niemieckich inspiracji czytelnych w najwcześniejszych medalach Zygmunta I Starego zaprowadziła
Gumowskiego do przypisania ich wielkiemu augsburskiemu medalierowi Hansowi Schwarzowi.
Ta atrybucja utrzymała się w polskiej literaturze przedmiotu blisko 90 lat, nie została jednak potwierdzona w ostatniej, wielkiej monografii artysty.
Zainteresowania badawcze Gumowskiego, gdy wziąć pod uwagę całość jego dzieła, także
drobniejsze publikacje, koncentrowały się wokół medali renesansowych i współczesnych. Nie był
to wybór przypadkowy. Kształtowanie się poglądów polskiego badacza i okres jego największej
aktywności przypadało na czas niedługi po tym jak Alfred Lichtwark, w l. 1886–1914 dyrektor
Kunshalle w Hamburgu, znawca i propagator odrodzenia się sztuki medalierskiej, wyróżnił kategorię medali artystycznych (Kunstmedaillen). Sformułował teorię według której artystyczny
19

K. Domanig, Porträtmedaillen der Erzhauses Österreich von Kaiser Friedrich III bis Kaiser Franz II, Wien 1896;
tenże, Die deutsche Medaille in kunst und kulturhistorische Hinsicht, Wien 1907; J. Menadier, Schaumünzen des Hauses
Hohenzollern, Berlin 1901. Są to dzieła wzorowo opracowane, ale z ducha i charakteru XIX–wieczne; monumentalne
wydawnictwa opracowane z punktu widzenia dynastycznego, dedykowane współcześnie panującym monarchom
z domu Habsburgów i Hohenzollernów.
20
S. Rühle, Die historischen Medaillen der Stadt Danzig, „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins”,
Hft. 68, 1982, s. 243–309.
21
Por. M. Gumowski, Stan i potrzeby numizmatyki..., s. 325.
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charakter medali był nierozerwalnie związany z techniką odlewniczą, charakterystyczną dla medalierstwa XV i XVI w., a przeżywającą swoje odrodzenie w epoce l’art nouveau we Francji
i w Niemczech. Poglądy na sztukę medalierską Gumowski wyraził w Medalach polskich. Wzorem
Lichtwarka wyróżnił „medale fantazyjne lub artystyczne, które są wytworem czystej artystycznej
fantazji” i jakkolwiek dodał, że w Polsce pojawiły się dopiero w XIX w., to zarazem w epoce
jagiellońskiej dostrzegł „medale przede wszystkim artystyczne, tj. niezwiązane z wypadkami historycznymi”, uważał też, że motywem zamawiających była chęć posiadania dzieła sztuki. Utrata
artystycznego charakteru miała nastąpić w epoce baroku22. Poglądy te mogły mieć pewien wpływ
na dostrzegalną w medalografii ewolucję postawy badawczej. Jako autor Medali Jagiellonów jest
w większej mierze historykiem sztuki, w komentarzach zdarzają się odniesienia do innych gatunków sztuki, do grafiki i malarstwa. W tomie ostatnim, poświęconym wspaniałym, barokowym
medalom Władysława IV, jest bardziej numizmatykiem, zainteresowanym odmianami menniczymi i skrupulatnie je rejestrującym.
Medalierstwo przełomu XIX i XX stulecia aż do wybuchu I wojny światowej Gumowski słusznie oceniał wysoko. „Po dosyć bezpłodnej w dzieła prawdziwego artyzmu epoce drugiej połowy
z XIX wieku te medale zwiastują nam nowy okres bujnego rozkwitu rodzinnej polskiej sztuki
medalierskiej, okraszonej szeregiem prawdziwych polskich nazwisk i pierwszorzędnych talentów”23. Jego zainteresowanie medalierstwem współczesnym dało o sobie znać w artykułach poświęconych artystom i ich dziełom. Trafność wysokiej oceny medalierstwa polskiego pocz. XX w.
wytrzymała próbę czasu. Liczne odnotowywane na bieżąco dane o nowych emisjach, niekiedy
krótkie notatki publikowane na łamach „Wiadomości”, stanowią nieocenione źródło na temat
autorów, wykonawców, emitentów i wysokości nakładu. Składają się one, jak mozaika, na obraz
wielkiej aktywności panującej w tej dziedzinie. Stanowią ważny przyczynek do twórczości wybitnych, wyróżnionych przez Gumowskiego artystów, takich jak Wincenty Trojanowski, Konstanty
Laszczka, Jan Raszka, Jan Wysocki.
„Za największą i najobszerniejszą rzecz z zakresu numizmatyki polskiej uważam moją medalografię” pisał, podsumowując swoje życie, Marian Gumowski24. Jego wielkie zasługi dla rozwoju
medaloznawstwa są niekwestionowane. U progu XX w. sformułował postulaty badawcze, wyznaczył konkretne zadania i sam stał się ich konsekwentnym realizatorem.

22
23
24

Tenże, Medale polskie..., s. 31–33, 57.
Tamże, s. 157.
M. Gumowski, Wspomnienia numizmatyka..., s. 143.
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Mariana Gumowskiego badania sfragistyki monarszej
Przeglądając podręczniki akademickie do nauk pomocniczych historii, a szczególnie towarzyszące im bibliografie najważniejszych publikacji z zakresu sfragistyki, nietrudno zauważyć,
iż dział poświecony pieczęciom królewskim niemal zawsze otwiera praca Mariana Gumowskiego
Pieczęcie królów polskich. Niemal zawsze, niektóre bowiem mają układ alfabetyczny. Ten publikowany niemal dziewięćdziesiąt lat temu katalog pieczęci królewskich stanowi po dziś dzień podstawowe źródło informacji na temat pieczęci używanych przez koronowanych władców Polski.

I. Geneza
Historyczne badania nad polskimi pieczęciami monarszymi sięgają czasów Joachima Lelewela. Wcześniejsze prace, dotykające problemów sfragistyki (jak Jana Zamoyskiego, który w swym
inwentarzu Archiwum Koronnego odnotowywał również pieczęcie królewskie1, czy związanego
z kancelarią królewską Reinholda Heidensteina, a wreszcie Gotfryda Lengnicha), wynikały raczej
ze względów praktycznych, stanowiąc „produkt uboczny”, powstały na marginesie innych działań
autora: bądź to potrzeby lepszego opisu dyplomu, reformy kancelarii czy konieczności przedstawienia polskich praw i zwyczajów. Nawet Lelewel, który włączył sfragistykę do rodziny dyscyplin
naukowych2, a w swych pracach opublikował ponad 60 odrysów pieczęci, nie zainteresował się
gruntowniej polskimi pieczęciami królewskimi. W swej rozprawie o Naukach dających poznawać
źródła historyczne reprodukował jedynie pieczęcie obcych monarchów Karola (z 917 r.), Hugona
Kapeta, Lotara III oraz margrabiego Albrechta Niedźwiedzia. Z władców polskich w pracy tej pojawiła się jedynie pieczęć księcia Wielkopolski Bolesława Pobożnego. Ważny moment w badaniach
pieczęci królewskich stanowiło zgromadzenie odrysów pieczęci, na potrzeby planowanej pracy Historia polska w pieczęciach. Inicjatorem wydawnictwa był Tytus Działyński, zaś autorem rysunków
Kajetan Kielisiński. Sporządził on podobizny licznych pieczęci królewskich, wśród których pojawiają się nawet pieczęcie Stanisława Leszczyńskiego. Trud Kielisińskiego nie został jednak naukowo
1

S. K. Kuczyński, Początki polskich badań sfragistycznych na tle europejskim, [w:] Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej,
pod red. Z. Piecha, J. Pakulskiego, J. Wroniszewskiego, Warszawa 2006, s. 11–12.
2
S. K. Kuczyński, Joachim Lelewel jako sfragistyk, „Biuletyn Numizmatyczny”, nr 28, 1967, s. 529–532; tenże,
Początki..., s. 19.
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skonsumowany przez współczesnych, a zebrane przezeń odrysy tylko częściowo wykorzystano do ilustracji różnych wydawnictw3. Wreszcie wykorzystał je w swym katalogu polskich średniowiecznych
pieczęci Friedrich August Vossberg, który przedrukował rysunki Kielisińskiego, w tym pieczęcie
królewskie aż do końca epoki jagiellońskiej. Praca Vossberga stanowi z naszego punktu widzenia,
pewne novum. Nie dążył on bowiem do zgromadzenia pełnego materiału sfragistycznego mającego
ilustrować jakąś epokę, nie miała też służyć ilustrowaniu fragmentu dziejów przezeń opisywanego,
nie była wreszcie dodatkiem do kodeksu dyplomatycznego. Vossberg skupił się natomiast na publikacji pieczęci dwóch kategorii dysponentów: królach i książętach panujących w Polsce i na Litwie.
Jedynie tytułem „uzupełnienia” uwzględnił w swej pracy pieczęcie dostojników, głównie gdańsko–
pomorskich, miast (ale tylko tych, które były, za wyjątkiem Kalisza, najważniejszymi ośrodkami
ziem polskich, a w jego czasach znajdowały się w granicach Prus) oraz pieczęci duchowieństwa4.
To nowe podejście do problematyki pieczęci konsekwentnie zastosował Teofil Żebrawski, w pracy
O pieczęciach dawnej Polski i Litwy, który opisał i wydał podobizny niemal 90 pieczęci, od królowej Rychezy, przez książąt dzielnicowych, głównie władających Krakowem, po Stefana Batorego5.
Według F. Piekosińskiego zamiarem Żebrawskiego było przedstawienie całokształtu pieczęci królewskich polskich aż do upadku Rzeczypospolitej6. Mamy więc do czynienia z pierwszą próbą, może nie
tyle analizy (bowiem partie wstępne pracy zawierają jedynie informacje o pieczęciach w ogóle, ale
również spostrzeżenia dotyczące ikonografii i wartości artystycznych pieczęci), co całościowego skatalogowania pieczęci używanych przez władców Polski. Niestety, ukazały się jedynie dwa zeszyty
jego dzieła, a dalsze prace przerwała śmierć badacza. O tematykę pieczęci królewskich „ocierali się”
późniejsi badacze pieczęci. Kazimierz Stronczyński opisał pieczęcie królewskie ostatnich Piastów:
Przemysła II, Władysława Łokietka oraz Kazimierza Wielkiego7. Zgodnie z tytułem rozprawy, informacje w niej zawarte mają charakter „pobieżnego przeglądu”. W swej kolejnej pracy poświęconej
problematyce pieczęci książęcych do sfragistyki królewskiej już się nie odnosił8. Pomnikowa praca Franciszka Piekosińskiego, będąca próbą skatologowania pieczęci polskich doby piastowskiej,
siłą rzeczy musiała dotknąć sfragistyki królewskiej. Jednak w niewielkim stopniu poszerzyła ona
ustalenia Stronczyńskiego, uzupełniając katalog pieczęci królewskich o pieczęcie Jadwigi i Ludwika
Węgierskiego. Walor pracy podnosiły wysokiej jakości, jak na owe lata, ilustracje, pozwalające weryfikować opisy przez Piekosińskiego z cynkotypowymi podobiznami9. Zauważyć warto, że w swych
badaniach Piekosiński nie ograniczał się do pieczęci średniowiecznych, ale uwzględniał także pieczecie nowożytne. Jako pierwszy opublikował pieczęć majestatową Michała Korybuta Wiśniowieckiego, znaną mu tylko z odlewu10. Pewne prace nad sfragistyką królewską (zarówno królów, jak i rodzin) podejmował Bolesław Podczaszyński. Według M. Haisiga zostały one zakończone na czasach

3

S. K. Kuczyński, Początki..., s. 20–21; Szerzej zob. P. Pokora, Rysunki pieczęci Kajetana Wincentego Kielisińskiego
w zbiorach Biblioteki PAN w Kórniku, [w:] Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Warszawa
2009, s. 377–384.
4
F. A. Vossberg, Siegel des Mittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien, Pommern und Preussen, Berlin 1854.
5
T. Żebrawski, O pieczęciach dawnej Polski i Litwy, Warszawa 1865–1871.
6
F. Piekosiński, Pieczęcie polskie..., s. 4.
7
K. Stronczyński, Pobieżny przegląd pieczęci Piastów polskich, Warszawa 1881.
8
Tenże, Pomniki książęce Piastów, lenników dawnej Polski w pieczęciach, budowlach, grobowcach i innych starożytnościach zebrane i objaśnione, Piotrków 1888. Szerzej o badaniach sfragistycznych K. Stronczyńskiego zob.
S. K. Kuczyński, Kazimierz Stronczyński jako sfragistyk i heraldyk, [w:] Kazimierz Stronczyński. Numizmatyk, sfragistyk
i inwentaryzator zabytków. Materiały sesji naukowej, Piotrków Trybunalski 1983, Łódź 1986, s. 19–25.
9
F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich, cz. I. Doba piastowska, Kraków 1899.
10
Tenże, Pieczęć majeatatowa króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Herold Polski, 1899, s. 143–148.
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Piastowskich i pieczęciach Jana Luksemburskiego11. Jako kontynuator prac Żebrawskiego, w końcu XIX w. postrzegany był współpracownik Piekosińskiego Edward Diehl. Co istotne z naszego
punktu widzenia, jego późniejsze prace skupiały się na pieczęciach królów i rodziny królewskiej
— królowych i królewiczów. Publikowane przez niego na łamach Wiadomości Numizmatyczno–
Archeologicznych Przyczynki do sfragistyki Polskiej i Uzupełnienia do sfragistyki Polskiej obejmowały
sfragistykę królewską od średniowiecza (uzupełnił katalog Piekosińskiego o nieznane mu pieczęcie
roszczeniowe Jana Luksemburskiego i pieczęć herbową Kazimierza Wielkiego) poprzez uzupełnienie zebranych przez Żebrawskiego informacji o pieczęciach Stefana Batorego, (pieczęć litewska tego
króla) po czasy Władysława IV12. Jak zdaje się wynikać z tekstu ostatniego wydanego drukiem odcinka cyklu, miał też przygotowane do publikacji materiały przynajmniej jeszcze do panowania Jana
Kazimierza. Praca Diehla miała charakter katalogu pieczęci, w którym opisowi towarzyszyły, często
niezbyt staranne, odrysy poszczególnych zabytków.
Powyższy przegląd stanu badań miał zilustrować sytuację, w jakiej znajdowały się badania polskich pieczęci królewskich, kiedy podjął je Marian Gumowski. Jak widać nie były one imponujące. Dotychczasowe publikacje sfragistyczne dotyczyły głównie pieczęci piastowskich, z rzadka
tylko wychodząc w czasy późniejsze. Zainteresowanie pieczęciami nowożytnymi na większą skalę
wykazywali jedynie Żebrawski oraz Diehl. Być może przyczyna tego leżała w barierze psychologicznej, którą odczuwamy również dzisiaj: stosunkowo „młode” i sformalizowane pieczęcie nie
wydają się atrakcyjnym przedmiotem badań. Musimy przy tym pamiętać, że czasy Żebrawskiego
czy Diehla dzieliła od czasów Jana Kazimierza, Michała Korybuta czy Jana III mniej więcej taka
sama przestrzeń czasowa, jak nas od początków XIX w. Prace te miały charakter „kolekcjonerski”,
a ich autorzy dążyli do zebrania możliwie kompletnego materiału i jego publikacji. Co ważne,
nie towarzyszyła temu długo żadna refleksja nad strukturą tego, co dziś nazywamy systemem sfragistycznym. Właściwie dopiero Diehl podjął pierwszą próbę typologizacji pieczęci, wychodzącą
poza zwyczajowe klasyfikacje.

II. Prace i kolekcje
W czasie, kiedy Diehl przerwał publikację katalogu, Marian Gumowski dopiero co sprowadził
się z matką do Krakowa13. Wówczas jego zainteresowania badawcze koncentrowały się na numizmatyce, medalografii oraz historii starożytnej, czego świadectwem są powstałe w tym czasie
publikacje14.
W 1909 r. na łamach Wiadomości Numizmatyczno–Archeologicznych ukazywać się zaczęły
cyklicznie artykuły pióra Gumowskiego, mające prezentować całokształt polskiej sfragistyki królewskiej15. Publikacja owego cyklu artykułów zakończyła się w 1919 r. Rok później zostały one scalone
11

M. Haisig, Bolesław Podczaszyński jako sfragistyk i archeolog, Wrocław 1952, s. 25.
E. Diehl, Uzupełnienia do sfragistyki polskiej, „Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne” (dalej cyt. WNA),
t. I (1889–1892), s. 40–43; nr 6, s. 108–119; tenże, Pieczęć mała litewska Stefana Batorego, WNA, t. I, nr 9, s. 226–
227; tenże, Przyczynek do sfragistyki polskiej. Panowanie Wazów, WNA, t. I, nr 10, s. 236–244; nr 11–12, s. 282–284;
nr 13, s. 331–334; nr 14, s. 368–369; t. II (1893–1895), nr 16–17, s. 38–46; nr 19–20, s. 149–152; nr 21–22,
s. 223–228; t. III (1896–1898), nr 28, s. 57–59; nr 29, s. 111–116; tenże, Pieczęć wielka litewska Władysława IV,
WNA, t. III (1896–1898).
13
M. Gumowski, Wspomnienia numizmatyka, Kraków 1965, s. 16.
14
Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 2, 1948 (druk: 1950), s. 9–18.
15
M. Gumowski, Pieczęcie królów..., WNA: w roczniku 1909 r. Gumowski doprowadził rozprawę do czasów
Kazimierza Jagiellończyka; w 1910 r. do pieczęci wielkiej koronnej Zygmunta Augusta; w 1911 r. do końca panowania
12
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poprawione16 i wydane wspólnie jako osobna książka. Pod tą postacią rozprawa o Pieczęciach królów
polskich jest najbardziej znana17. Była to właściwie pierwsza większa rozprawa Mariana Gumowskiego z zakresu sfragistyki. W sporządzonym samodzielnie w 1948 r. zestawieniu własnych publikacji
jako wcześniejszą publikację z tej dziedziny Gumowski wskazuje jedynie recenzję pracy A. Chmiela
dotyczącej pieczęci Uniwersytetu Jagiellońskiego18. Nawet jeżeli nie było to jedyna publikacja, jego
dorobek z zakresu sfragistyki uznać należy za skromny. W Pieczęciach królów polskich Gumowski
zawarł opisy 193 pieczęci królewskich począwszy od królewskich pieczęci Przemysła II aż po Stanisława Augusta. Przypomnijmy, że T. Żebrawski wydał łącznie 55 pieczęci królewskich (z Anną Jagiellonką włącznie), zaś E. Diehl uzupełnił jego pracę o kilkadziesiąt kolejnych egzemplarzy. Na tle
osiągnięć poprzedników wygląda to imponująco. Tym bardziej, że inaczej niż poprzednicy Marian
Gumowski nie uwzględniał pieczęci rodzin królewskich (ani królowych i królewiczów jak Diehl,
ani nawet samych królowych, jak Żebrawski). Zaznaczyć jednak należy, iż pierwotnie nosił się z zamiarem publikacji również sigillów królewskiej rodziny. Świadczą o tym słowa zawarte we wstępie
do cyklu publikowanego na łamach Wiadomości Numizmatyczno–Archeologicznych19. Rezygnację
z owego pomysłu uzasadniał w ostatnim artykule owego cyklu: Panowaniem Stanisława Augusta zamykam ten rozdział sfragistyki polskiej, który objąłem nazwą królewskiej w ścisłym tego słowa znaczeniu.
Aby możliwie szybko ująć całość, nie wciągałem do szeregu ani pieczęci królowych, ani rodziny królewskiej, ani różnych urzędów nadwornych, chociaż zwykle takie same wykazują herby, godła i kompozycye
napieczętne20. Nie opisywał też poszczególnych pieczęci tytułujących się królami polskimi Romanowych, uznając je za inną jakość, choć w zakończeniu książki daje ich zwięzłą charakterystykę. Całość
uzupełniają tablice z fotografiami pieczęci wykonanymi z odlewów gipsowych, co zdaniem autora
miało zapewnić lepszą ich jakość od publikowanych dotychczas litografii (w pracy Żebrawskiego)
czy odrysów (wykorzystywanych przez Diehla).
Konieczność zajęcia się sfragistyką królewską uzasadniał Gumowski we wstępie do wydawnictwa. Pisał, że sfragistyka Polsce to nauka w początkach (czy dosadniej — jak w rękopisie oraz wstępie do cyklu publikowanego na łamach Wiadomości Numizmatyczno–Archeologicznych — nauka
w pieluchach21), nieposiadająca właściwie ani podręcznika, ani też niedysponująca większą liczbą
wydawnictw źródłowych. Co ciekawe, nie uważał przy tym badań nad pieczęciami królewskimi
za szczególnie pożyteczne. Jedynie ze względu na rangę dysponenta pieczęciom królewskim należało dać pierwszeństwo. Myśl tą rozwija w zakończeniu pracy: Pieczęć państwowa jest [...] dowodem
i świadectwem niepodległości królestwa, herby jej i tytuły świadczą o rozmiarach kraju i celach polityki
państwowej, a styl i poziom artystyczny o kulturze dworu. Są to zabytki przeszłości, które opowiadają
nam bardzo wiele: są pozostałością nie tylko po tym lub owym królu lub kanclerzu, ale i po idei państwowej, jaką współczesny rząd w tych pomnikach wyraził 22.
Zygmunta III; w 1912 r. opracował panowanie Władysława IV, przy czym, niejako poza cyklem opublikował wywód
dotyczący pieczęci majestatowej tego władcy, włączony następnie do książkowego wydania oraz panowanie Jana
Kazimierza; w roku 1913 do czasów panowania Jana III, w latach 1914–1915 resztę pieczęci Jana III oraz część
pieczęci Augusta II; w latach 1916–1917 pozostałe pieczęcie Augusta II, wreszcie w latach 1918–1919 opracował
pieczęcie pozostałych królów (Stanisława Leszczyńskiego, Augusta III i Stanisława Poniatowskiego).
16
Por. np. wersje opisu pieczęci Wacława II opublikowane w WNA (M. Gumowski, Pieczęcie królów..., WNA,
1909, s. 32–33) i wersji książkowej (M. Gumowski, Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, s. 6–7).
17
M. Gumowski, Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919.
18
Sprawozdania..., s. 12.
19
M. Gumowski, Pieczęcie królów..., WNA, 1909, nr 1, s. 13.
20
Tenże, Pieczęcie królów..., WNA, 1918–1919, nr 8, s. 95.
21
Tenże, Pieczęcie królów..., WNA, 1909, nr 1, s. 12.
22
Tenże, Pieczęcie królów..., WNA, 1918–1919 nr 8, s. 95.
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Jak sądzę na ocenie takiej zaważył z jednej strony fakt względnie dobrego rozpoznania materiału, z drugiej natomiast to, że kształt pieczęci królewskich wcześnie uległ formalizacji, przez co nie
wydawały się one tak atrakcyjne badawczo, jak pieczęcie innych kategorii dysponentów.
Charakterystyczne jest, choć być może wpływ na to miała pierwotna forma publikacji, że poza
krótkim wstępem odautorskim, książka pozbawiona jest części syntetyzującej. Inaczej było choćby we wcześniejszej pracy Żebrawskiego, który, jak już wspomniano, wszak najpierw krótko
scharakteryzował różne aspekty funkcjonowania interesującej go kategorii pieczęci (i to zarówno
kwestie formalne — kształt, sposoby przywieszania czy liternictwo pieczęci — jak i zwyczaje
związane z ich używaniem: niszczenie pieczęci po śmierci dysponenta, kwestię rzeczywistego dysponowania pieczęcią itp.)23. Pewne ogólniejsze konstatacje zawiera też kontynuacja opracowania
Żebrawskiego pióra Diehla24. Dotyczą one jednak tylko kwestii, które ów autor widział inaczej
niż Żebrawski (np. problem klasyfikacji pieczęci). Nie można jednak pracy Gumowskiego zarzucić zupełnego braku prób syntezy. Znajdujemy je w zakończeniu partii poświęconych każdemu
z osobna panowaniu, będącym charakterystyką całokształtu sfragistyki danego władcy oraz zawierającym zestawienia kanclerzy. Mimo to brak osobnej części syntetycznej powoduje, że praca
Gumowskiego jest właściwie jedynie katalogiem odcisków królewskich pieczęci, do których udało mu się dotrzeć. Zapewne było to zgodne z pierwotnym zamierzeniem autora, skoro rozpoczynające pracę opisy pieczęci Przemysła II i Wacława II, pozbawione są ogólniejszej refleksji.
Katalog ów został uporządkowany według poszczególnych panowań, niżej według typu pieczęci i dalej chronologii ich występowania. Jak już wspomniano części poświęcone poszczególnym panowaniom zakończone są podsumowaniem, co powoduje, że sprawiają one wrażenie
zamkniętych całości.
W układzie tym widoczne są pewne niekonsekwencje: Gumowski pominął zupełnie pieczęcie
królowej Jadwigi oraz Anny Jagiellonki. Tak jak w drugim przypadku byłoby to jeszcze zrozumiałe, jako że pieczęcie królowej Anny nie odegrały w dziejach Polskiej sfragistyki większej roli, tak
pominięcie Jadwigi, dysponującej wszak kilkoma własnymi pieczęciami z pięknym majestatem
na czele, trudno racjonalnie wyjaśnić. Chyba, że przyjmiemy, iż Gumowski potraktował pojęcie
króla Polski bardzo literalnie. A ponieważ Jadwiga na pieczęciach tytułowała się regina Poloniae,
a więc tak jak w okresie późniejszym królewskie małżonki, uznał jej pieczęcie za element zbioru pieczęci królowych–żon. Domysł ten zdaje się potwierdzać fakt, że w przygotowanej przez
Gumowskiego partii późniejszego podręcznika sfragistyki pieczęcie Jadwigi zostały umieszczone
właśnie wśród pieczęci królowych, nie zaś królów25.
Kolejne niekonsekwencje układu widoczne są w zakresie klasyfikacji pieczęci. Generalnie
Gumowski przejął klasyfikację zastosowaną przez Diehla, z niewielkimi własnymi poprawkami.
Dotyczą one z jednej strony doprecyzowania pojęcia pieczęci kancelaryjnej, z drugiej zaś wprowadzenia nowych kategorii pieczęci, pojawiających się w latach nie objętych już katalogami poprzedników. Chodzi o tzw. pieczecie gabinetowe oraz „królewskie”, o których niżej.
Klasyfikacja zaproponowana przez Diehla miała liczne słabości. Wprowadzenie przezeń do naukowego obiegu pojęcia „pieczęci kancelaryjnej”, która to nazwa obejmowała zarówno pieczęcie
znajdujące się w rękach podkanclerzych, jak i pozostałe mniejsze pieczecie herbowe, powodowało
zamieszanie. Było ono odczuwalne szczególnie w opisach pieczęci z okresu średniowiecza, gdzie
23

T. Żebrawski, O pieczęciach..., s. 3–18.
E. Diehl, Uzupełnienia do sfragistyki polskiej, WNA, t. I, 1890, nr 4, s. 112nn.
25
M. Gumowski, Sfragistyka polska, [w:] M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960,
s. 184.
24
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jako kancelaryjne rozumiał Diehl wszystkie pieczęcie lokujące się w hierarchii między pieczęciami majestatowymi a sygnetowymi. Pojęcie „pieczęci kancelaryjnej” dla sfragistyki nowożytnej
wyjaśniał Diehl dwukrotnie, za każdym razem jednak nieco inaczej. Pierwszy raz opisywał je
następująco: [w polu] środkowym jeden posiadają rysunek tarczy, mianowicie: tarcza główna, czteropolowa z wyobrażeniem na przemian Orła i Pogoni na przecięciu pól mieści tarczę mniejszą, również
czteropolową z wyobrażeniem na przemian lwa i trzech koron, w której znów na przecięciu się pól
trzecia, jednopolowa z wyobrażeniem herbu Wazów. Różnicę między temi pieczęciami stanowi: korona, ornamentacye tarczy, napisy i względna wielkość26, oraz ponownie dokładniej: sumienny przegląd dokumentów opatrzonych pieczęcią kancelaryjną, miejsce zawieszenia, kiedy wspólnie z innemi
do dokumentu jest przytwierdzoną, a w końcu charakter jej contrasigillacyjny w żadnym razie do koronnych zaliczyć jej nie pozwalają. Egzystencja pieczęci kancelaryjnej jest niezawodnym dowodem,
iż dokument przechodził przez przyboczną kancelarję królewską27. Ów brak precyzji w klasyfikacji
czytelny jest już w pracy Diehla. Do pieczęci „kancelaryjnych” zalicza on na przykład mniejsze
koronne pieczęcie Stefana Batorego czy Zygmunta III28.
Generalnie drogą Diehla poszedł M. Gumowski. Analizując zbiór pieczęci królewskich wyłączył z grupy pieczęci kancelaryjnych pieczęcie mniejsze koronne. Nie uzasadnia jednak w żaden
sposób tego działania, konstatując tylko sam fakt ich odrębności29. Owo doprecyzowanie pojawia
się jednak dopiero przy sfragistyce Batorego, podczas gdy jeszcze pieczęcie jagiellońskie konsekwentnie opisuje, stosując klasyfikację Diehla. Przy czym metoda zbierania materiałów, którą
przyjął, oparta głównie na gromadzeniu odlewów gipsowych bądź też kopii pieczęci w innej formie, pozbawionych jednak dookreślenia kontekstu źródłowego powodowała dalsze komplikacje.
Bowiem rozróżnienie tylko na podstawie odcisków pieczęci mniejszych koronnych od pokojowych [wg terminologii W. Krawczuka30], bez dodatkowych danych pochodzących z dokumentów, było na ówczesnym etapie badań trudne. Jak się wydaje, w pewnym momencie Gumowski
zrezygnował nawet z takich prób: pieczęcie kancelaryjne i mniejsze pieczęcie koronne zestawiam
tutaj razem w porządku chronologicznem a to dlatego, że z wyjątkiem tej pierwszej pod nr 76 [85
w wersji książkowej — przyp. M.H.] opisywanej nie można z całą stanowczością orzec, które z nich
były kancelaryjne a które koronne. Diehl mylnie nazywa wszystkie kancelaryjnymi — pisał w rękopisie pracy31. Ostatecznie jednak, już w wersji książkowej, całkiem udatnie odtworzył ten fragment
systemu sfragistycznego Zygmunta III.
Zatem stosowanie klasyfikacji Diehla nie było konsekwentne. Co więcej, w pracy znajdujemy
echa starszej typologii, stworzonej jeszcze przez T. Żebrawskiego. Dobitnym przykładem tego,
jest stosowanie pojęcia pieczęci „średniej” przy opisie sfragistyki Kazimierza Jagiellończyka, czy
też użycie go na określenie jednej z pieczęci większych koronnych Stefana Batorego. Co prawda
w dalszej części fragmentu poświęconego tej ostatniej poddaje tę nazwę krytyce, ale umieszczenie

26

E. Diehl, Przyczynek do sfragistyki polskiej, WNA, t. I, 1892, nr 11–12, s. 283.
Tenże, Uzupełnienia do sfragistyki polskiej, WNA, t. I, 1890, nr 4, s. 116.
28
E. Diehl, Uzupełnienie..., WNA, t. I, 1890, nr 4 (6), s. 119; W tym jedną przerytowaną z tłoka Zygmunta
Augusta, wcześniej, przez Żebrawskiego (O pieczęciach..., s. 68, nr 88) poprawnie zakwalifikowaną. Później przyjąwszy, że druga pieczęć większa koronna Zygmunta III, różniąca się znacznie rozmiarami in minus [ok. 20 mm]
od poprzedniej, jest pieczęcią mniejszą koronną, rzeczywiste pieczęcie podkanclerskie zakwalifikował częściowo
do „kancelaryjnych” [tenże, Przyczynek..., WNA, t. I, nr 10, 1891, s. 242–243; nr 11–12, 1891, s. 283nn].
29
M. Gumowski, Pieczęcie królów..., s. 34:komentując II pieczeć większa koronną Batorego, przez Diehla uznaną za
mniejszą: pieczecie zaś mniejsze koronne są to tak zwane dziś niewłaściwie kancelaryjne.
30
W. Krawczuk, Pieczęcie Zygmunta III Wazy, Kraków 1993, s. 7–8.
31
MNK, rkps. 982, s. 70.
27
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jej w początkach opisu, który z reguły definiował rodzaj pieczęci, wskazuje na pewne wahania
co do jej zasadności32.
Jak już wspomniano, novum było wprowadzenie przez Gumowskiego do obiegu naukowego pojęcia pieczęci gabinetowych i „królewskich”. Pieczęcie gabinetowe, czyli dość duże sigilla z reguły anepigraficzne z wyobrażeniem herbu królewskiego, umieścił on w hierarchii „pomiędzy” pieczęciami kancelaryjnymi [pokojowymi] i sygnetowymi. Określenie ich zaczerpnął
niewątpliwie z języka sfragistyki niemieckiej [saskiej?], gdzie gabinet królewski jako instytucja,
jak i pieczęcie przezeń używane były rzeczą dobrze znaną. Nie jest jednak jasne, czy Gumowski zdawał sobie sprawę z różnic w funkcjonowaniu niemieckich/saskich pieczęci gabinetowych,
a tych, które w Polsce określał tym mianem. Przyczyną ich wyodrębnienia było zastosowanie
kryterium formalnego: jako sygnety opisuje on jedynie pieczęcie, które mogły być oprawione
w pierścienie [na co wskazują ich wymiary]. Natomiast wszystkie większe określa mianem gabinetowych. W powyższym przypadku wyraźnie czytelny jest brak większego zainteresowania
funkcjonowaniem pieczęci. Mimo iż Gumowski bowiem deklarował w przywołanym wyżej zakończeniu rozprawy brak zainteresowania pieczęciami instytucji dworu królewskiego, to przecież
pieczęcie gabinetowe de facto byłyby właśnie pieczęciami instytucji dworskiej. Co więcej, w czasach Wettynów gabinet funkcjonował przy dworze saskim33, a zatem pieczęcie gabinetowe z tej
epoki należałoby uznać jednak za „niepolskie”. W przypadku pieczęci gabinetowych zawodziło
ścisłe trzymanie się kryterium formalnego, opartego na ikonografii. Niech za przykład posłuży
pieczęć Stanisława Augusta, uznana przez Gumowskiego za kancelaryjną [pokojową], kiedy niewątpliwie służyła królewskiemu gabinetowi, o czym świadczą towarzyszące odciskom kontrasygnaty34. Na marginesie trzeba jednak zauważyć, że przez gabinet królewski została ona przejęta
prawdopodobnie z kancelarii pokojowej35.
Z kolei pieczęcie „królewskie” według pracy Gumowskiego występują w czasach panowania
Augusta III. Ich cechą charakterystyczną jest łączenie w sferze ikonograficznej pełnych herbów
Saksonii i herbów Rzeczypospolitej [w takiej kolejności], z tytulaturą królewską w legendzie. Konieczność wprowadzenia do klasyfikacji tej kategorii pieczęci jest konsekwencją kolejnego zjawiska charakterystycznego dla pracy Gumowskiego. Mianowicie przedmiotem jego zainteresowania
były jedynie pieczęcie polskie i litewskie poszczególnych monarchów. Natomiast pieczęcie innych
władztw znajdujących się w rękach królów niemal zupełnie go nie interesowały. Zbierając pieczęcie polsko–litewskie poszczególnych władców, nie analizował ich relacji do pozostałych sigillów
32

M. Gumowski, Pieczęcie królów..., s. 33–34.
M. Rymszyna, Gabinet Stanisława Augusta, Warszawa 1962, s. 29–31, 41nn.; K. Syta, Gabinet Polityczny Stanisława Augusta Poniatowskiego, [w:] Polska kancelaria królewska między władzą a społeczeństwem, cz. III, pod red.
W. Chorążyczewskiego i W. Krawczuka, Warszawa 2008, s. 83.
34
Zob. M. Gumowski, Pieczęcie królów..., nr 188; MNK, rkps 531/75 z roku 1786 kontrasygnowany przez Piusa
Kicińskiego, regensa kancelarii gabinetowej (regens cancellariae conclavis), czy MNK rkps 531/75 datowany na 14 XI
1793, kontrasygnatą S. Puzyny, sekretarza gabinetu królewskiego; MNK, rkps 531/75, dokument z dnia 16 XII
1796 r. również kontrasygnowany przez Puzynę jako sekretarza gabinetu. Jednoznacznie na charakter tego sigillum
wskazuje koroboracja uwierzytelnionego nim dokumentu z 20 XII 1790 r., głosząca: Na co dla ważności i wiary
ten przywiley nasz ręką naszą podpisany pieczęcią naszą gabinetową stwierdzić rozkazaliśmy. Koroboracji towarzyszy
kontrasygnata S. Puzyny, sekretarza gabinetu. Zob. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy,
sygn. Rkp III 1224/60.
35
Na proweniencję pieczęci może wskazywać koroboracja drugiego z przywołanych powyżej dokumntów
(z 14 XI 1793 r.), głosząca: I na co dla lepszej wiary ręką się naszą podpisawszy, pieczęć naszą pokojową przycisnąć
rozkazaliśmy. Z podobną koroboracją, przy kontrasygnacie Piusa Kicińskiego, sekretarza gabinetu, spotykamy się
już na dokumencie, opatrzonym tą samą pieczęcią, z 7 XII 1784 r., znajdującym się w zbiorach Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy: Rkp III 1224/34.
33
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władcy. Stosowanie takiej mechanicznej dychotomii [pieczęcie polskie i niepolskie] prowadziło
do nieporozumień, widocznych właściwie już na początku pracy: a to w przypadku pieczęci Przemyślidów, gdzie jako królewskie zakwalifikował czeskie pieczęcie królewskie Wacława II z książęcą
krakowską i sandomierską tytulaturą. Sytuacja skomplikowała się niezmiernie w czasach królów
elekcyjnych, gdzie ustaliła się grupa pieczęci państwowych, stosunkowo łatwych do wyodrębnienia, ale też pojawiły się nowe rodzaje pieczęci o charakterze bardziej osobistym, wspólne dla
różnych władztw. Ów brak rozpoznania relacji łączących polskie i niepolskie pieczęcie władców
powodował próby „łatania” braków w polskim materiale sfragistycznym pieczęciami obcymi. Tak
było właśnie w przypadku sfragistyki Wacława II, czy bardziej ewidentnie w przypadku pieczęci
majestatowej Augusta II, za którą uznał konną saską pieczęć króla.
Pieczęcie wspólne dla różnych władztw, nie były jedynym problemem klasyfikacyjnym, którego Gumowski nie potrafił rozwiązać. Podobna sytuacja zaistniała w przypadku pieczęci ostatnio
określonych przez W. Chorążyczewskiego jako „uszczerbione”36. Były to odciski centralnego pola
pieczęci większej koronnej, które Gumowski notuje co prawda przy opisie pieczęci większych
z czasów panowania Aleksandra, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta i Stefana Batorego ale
interpretuje je jako efekt niestaranności pieczętarza.
Rozwiązanie tych problemów byłoby możliwe poprzez analizę dokumentów powiązanych
z konkretnymi pieczęciami. Gumowski zdawał sobie z tego sprawę i sygnalizował potrzebę takich
badań w podsumowaniu sfragistyki Stefana Batorego. Należałoby przeprowadzić specjalne studya
nad kancelaryą królewską, by blizej ten wpływ osób działających tamże osób na sfragistykę określić.
Niestety, studya w tym kierunku i badania kancelaryi królewskiej są u nas jeszcze tak małe i tak ogólnikowe, że wiele kwestyi nawet sfargistycznych, wytłómaczyć jeszcze nie można. Na wiele pieczęci nie
znajdujemy w historyi oddźwięku, nie wiemy z jakiem urzędnikiem je związać, a tem bardziej do jakich celów służyły. Potrzeba dużej i mozolnej pracy, potrzeba wiele monografii i badań nad kancelaryami każdego dziesiątka lat, by odpowiadać na wiele pytań, jakie sfragistyk stawiać sobie musi — pisał.
Przez następne ponad dwadzieścia lat tematu pieczęci królewskich Gumowski nie poruszał.
Powrócił do niego w przygotowywanym przez siebie w latach czterdziestych XX w. podręczniku polskiej sfragistyki, który miał zawierać rozdział poświęcony pieczęciom królewskim37. Projekt owej pracy został zaprezentowany na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego Toruńskiego
w czerwcu 1948 r., a jej rękopis znajduje się w zbiorach biblioteki UMK. Fragment poświęcony pieczęciom królewskim charakteryzował on w czasie tej prezentacji następująco: następnie
[po części ogólnej, przyp. MH] omawiane są osobno pieczęcie królewskie jak majestatowe, większe,
mniejsze koronne i litewskie, kancelaryjne, gabinetowe i sygnetowe nadto pieczęcie królowych i królewiczów polskich38. Ów niepublikowany tekst stał się podstawą dla dwóch dalszych publikacji Mariana Gumowskiego dotyczących pieczęci królewskich. Obie stanowią fragmenty podręczników:
pierwszy, nieco zmieniony został wydany jako rozdział dotyczący sigillów królewskich w polskim
podręczniku sfragistyki, którego Gumowski był współautorem39, drugi zaś stanowi analogicz36

W. Chorążyczewski, Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych, Toruń
2007, s. 214; tenże, Pieczęć „uszczerbiona” ostatnich Jagiellonów, artykuł opublikowany na Naukowym Portalu Archiwalnym „ArchNet”, http://adacta.archiwa.net/file/chor_piecz.pdf [dostęp 2.06.2011 r.].
37
Praca ta nie ukazała się drukiem, natomiast stała się podstawą do niemieckojęzycznej publikcaji Handbuch der
polnischen Siegelkunde, Graz 1966, s. 27–40. Jej rękopis znajduje się w zbiorach biblioteki UMK. M. Gumowski
zgłosił ją też na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego w Toruniu z dn. 8 VI 1948 [Sprawozdania..., s. 50–51].
38
Sprawozdania..., s. 50.
39
M. Gumowski, Pieczęcie królewskie, [w:] M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960.
s. 172–184.
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ny rozdział w autorskim podręczniku sfragistyki pióra samego Gumowskiego, opublikowanym
w Grazu w 1966 r.40 Ponieważ w zakresie sfragistyki królewskiej różnice między owymi trzema
pracami są jedynie „kosmetyczne”, niżej omówione zostaną one łącznie.
Zarówno w polskim jak i niemieckim podręczniku sfragistyki rozdział poświęcony pieczęciom
królewskim należy do najobszerniejszych. Pod względem objętości wyprzedzają go jedynie rozważania dotyczące pieczęci książęcych i miejskich (w podręczniku polskim odpowiednio 21 i 18 stron41),
a to najprawdopodobniej ze względu na profil zainteresowań badawczych Gumowskiego oraz
większą ilość i różnorodność materiału. Zarówno Sfragistyka... jak i Handbuch... miały w założeniu charakter podręcznikowy, stąd z jednej strony wymagały usystematyzowanego i syntetycznego ujęcia problematyki, z drugiej zaś powodowały, że nie było w nich miejsca na uzasadnianie
wniosków, niekiedy dyskusyjnych, wysuwanych przez Autora. Za przykład takich sformułowań
budzących wątpliwości, może posłużyć wyartykułowane w obu książkach przekonanie o istnieniu
pieczęci majestatowych ostatnich Jagiellonów, oparte na niezweryfikowanym twierdzeniu Czackiego, że pieczęcią tego typu miał być uwierzytelniony statut Łaskiego. W rzeczywistości przy
akcie tym wisiała jednak pieczęć większa koronna Aleksandra Jagiellończyka42. Oba teksty (polsko– i niemieckojęzyczny) mają identyczny układ. Trzy podrozdziały wstępne poświęcono charakterystyce pieczęci królewskich w ogóle, ich wartościom stylowym i artystycznym oraz omówieniu funkcji pieczętarzy. To ostatnie pojęcie rozumiał Gumowski na sposób staropolski — jako
kanclerzy, choć w samym tekście poświęca również nieco uwagi sekretarzom królewskim, jako
osobom trzymającym pieczęcie „kancelaryjne”, gabinetowe i sygnetowe a także „pieczętarzom
właściwym” tzn. osobom odpowiedzialnym za sprawy techniczne związane z odciskaniem pieczęci. Dalsze rozważania zostały wewnętrznie zorganizowane przez zrekonstruowaną przez Gumowskiego strukturę królewskiego systemu sfragistycznego. Oczywiście rekonstrukcja ta oparta jest
na wcześniejszych wnioskach, co do klasyfikacji pieczęci królewskich, z którymi spotkaliśmy się
już w Pieczęciach królów polskich. Ich trzon stanowi charakterystyka poszczególnych typów pieczęci. Nowością w stosunku do wcześniejszego opracowania jest dostrzeżenie i osobne omówienie
obcych pieczęci używanych przez królów polskich43. W obu nowszych publikacjach udało się też
w jakimś stopniu zrealizować postulat zawarty we wstępie do Pieczęci królów Polskich publikowanych na łamach Wiadomości Numizmatyczno–Archeologicznych, dotyczący publikacji pieczęci
rodzin królewskich. Jednak w gruncie rzeczy w obu przypadkach mamy do czynienia z podsumowaniem tego, co Gumowski wcześniej napisał w swych Pieczęciach królów polskich.
Charakterystyczne jest, że we Wspomnieniach Numizmatyka — pamiętniku Mariana Gumowskiego — na próżno byłoby szukać jakiejś wzmianki o pracach nad katalogiem pieczęci królewskich, mimo iż inne powstające równocześnie publikacje z zakresu numizmatyki i medalografii
autor wymienia dość skrupulatnie. Jedynym śladem prac nad ową książką jest przekaz mówiący
o oddaniu odlewów gipsowych zgromadzonych na potrzeby katalogu do zbiorów Czapskich44.
40

Tenże, Handbuch der polnischen Siegelkunde, Graz 1966, s. 27–40. Jak już wspomniano, jest to przekład na język
niemiecki przygotowanego w języku polskim podręcznika, o którym wyżej wspomniano. To, iż rękopis ten powstał
w latach 40., a Marian Gumowski, przed oddaniem pracy do druku, nie dokonał zapewne jego aktualizacji, może
wyjaśniać liczne braki w literaturze przedmiotu podniesione przez S. K. Kuczyńskiego w recenzji owej książki.
41
Tenże, Pieczęcie książęce, [w:] M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka..., s. 187–208; tenże, Pieczęcie
miejskie, [w:] M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka..., s. 235–247.
42
S. K. Kuczyński [recenzja] M. Gumowski, Handbuch der polnischen Siegelkunde. Mit 129 Textabbildungen und 76
Kunstdrucktafeln, Akademische Druck– und Verlaganstalt, Graz 1966, 176 ss., „Wiadomości Numizmatyczne”, r. 12,
1968, s. 40.
43
M. Gumowski, Pieczęcie królewskie..., s. 183–184; tenże, Handbuch..., s. 39–40.
44
Tenże, Wspomnienia..., s. 41.
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Symptomatyczny jest również fakt, że sfragistyce królewskiej poświęcił Gumowski stosunkowo
niewiele uwagi. Trzy prace na ten temat, w porównaniu z jego dorobkiem w zakresie numizmatyki, medalografii — w tym licznymi pracami dotyczącymi medali królewskich — czy publikacjami na temat sfragistyki i heraldyki miejskiej to rzeczywiście niewiele. Wydaje się, że sam
Gumowski traktował badania pieczęci królewskich jako raczej przelotną przygodę.

III. Ocena
W wystąpieniu prezentującym projekt podręcznika sfragistyki na forum TNT Gumowski pisał: Dawniejsze zaś dzieła sfragistyczne albo kończyły się na wieku XIV (Piekosiński), albo mówiły
tylko o pieczęciach królewskich (Gumowski), książęcych (Stronczyński), miejskich (Wittyg), mieszczańskich (Namysłowski). Żaden z nich jednak nie wyczerpał swego tematu i nie zebrał tyle materiału ile go mieć można było. Samoocena własnych osiągnięć została zatem dokonana dość oględnie. Znacznie ostrzej ocenił pracę Gumowskiego prof. Stanisław Krzyżanowski. W rozprawie
o pieczęciach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego odmówił publikacji Gumowskiego
jakiejkolwiek wartości z punktu widzenia nauki: Trudno by było — pisał — zaliczyć do prac sfragistycznych wydawnictwo dra Gumowskiego p.t. „Pieczecie królów polskich”. Praca ta oparta o ile
sądzić można wyłącznie na materjale sfragistycznym znajdującym się w zbiorach krakowskich, zatem
materiale bardzo jednostronnym, pełna jest rażących błędów i pomyłek, a o ile chodzi o okres wieków
średnich nie rozwiązuje ani jednego zagadnienia sfragistycznego. Nie poprawiając ani jednego błędu
swych poprzedników, K. Stronczyńskiego, T. Żebrawskiego czy Fr. Piekosińskiego powtarza je dr. Gumowski dodając do nich sam szereg nowych i to bardzo rażących, które czynią kosztowne to wydawnictwo naukowo prawie bezwartościowym45.
Słowa Krzyżanowskiego oddają rozczarowanie mediewistów tą publikacją. Biorąc jednak
pod uwagę całokształt pracy Gumowskiego są one krzywdzące, bowiem spostrzeżenia dotyczące pieczęci średniowiecznych, a szczególnie sigillów Łokietka i Kazimierza Wielkiego rozciągnął
Krzyżanowski na całość dzieła. Jak wiadomo Gumowski kwerendy swej nie ograniczał wyłącznie
do zbiorów krakowskich, a przeszukiwał różne polskie archiwa i zbiory prywatne. W szczególnych przypadkach podejmował nawet korespondencję z zagranicznymi instytucjami przechowującymi polskie pieczęcie królewskie. Z kolei proponowane przezeń rozwiązania problemów
sfragistycznych zadomowiły się na długie lata w literaturze przedmiotu. Prócz tego, czego nie
zauważył Krzyżanowski, intencją Gumowskiego nie było pisanie rozprawy na temat pieczęci królewskich, ale stworzenie możliwie pełnego katalogu tychże. A w katalogu nie bardzo jest miejsce
na rozstrzyganie spornych kwestii.
Znacznie bardziej wyważona jest opinia Sylwiusza Mikuckiego, który uznał, że publikując pieczęcie królów polskich Marian Gumowski wziął na swoje barki trud zbyt wielki. Brak monograficznych opracowań zarówno sfragistycznych, jak i dyplomatycznych, przede wszystkim w zakresie organizacji kancelarii i jej prac nad dokumentem uniemożliwiał wykonanie zamiaru w sposób nienaganny46.
Podobnie krytyczne są oceny przygotowanych przez Gumowskiego fragmentów podręczników sfragistyki (zarówno współautorskiego jak i autorskiego) dotyczących pieczęci królewskich.
Najlepiej oddają je słowa S.K. Kuczyńskiego: W przeglądzie poszczególnych grup pieczęci autor
45

S. Krzyżanowski, Uwagi o pieczęciach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, „Przegląd Historyczny”, 28,
1929, s. 2.
46
S. Mikucki, Zagadnienia wstępne, [w:] M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka..., s. 51.
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posłużył się tradycyjną metodą deskrypcji, unikając na ogół głębszych wniosków i ogólniejszych sformułowań. [...] Omawiana problematyka jest przy tym izolowana od szerszego tła dyplomatycznego i ogólnohistorycznego. Na skutek tego możliwości interpretacyjne przedstawionego materiału sfragistycznego
nie zostały w pełni wyczerpane47.
Obiektywna ocena dorobku profesora Mariana Gumowskiego przez współczesnego badacza
jest niezwykle trudna. Wszyscy bowiem zostaliśmy na jego pracach „wychowani” i na każdym
z nas odcisnęły one jakieś piętno, powodując, że jakkolwiek byśmy dokonania te oceniali będzie
to nacechowane subiektywizmem. Pozwolę więc sobie na próbę takiej subiektywnej oceny.
Na kształcie interesującego mnie fragmentu dorobku Mariana Gumowskiego, zaważyły trzy
momenty. Bodaj najważniejszym był brak przekonania o wartości badań nad pieczęciami królewskimi. Powodowało to, że poza doraźnym zainteresowaniem, nie prowadził Gumowski żadnych
gruntowniejszych studiów na ten temat. Dlatego właśnie jego dorobek w tym zakresie zamyka
się właściwie w trzech pracach. Drugim momentem był pośpiech. Musimy pamiętać, że przygotowując katalog pieczęci w jakiś sposób zobligowany był narzuconymi przez redakcję terminami.
A, jak wskazuje rękopis Pieczęci królów polskich, poszczególne odcinki tej pracy były przygotowywane na bieżąco. Natomiast pojawiające się kilkakrotnie na łamach Wiadomości Numizmatyczno–Archeologicznych uzupełnienia wcześniejszych partii tekstu pokazują, że również materiały
do poszczególnych odcinków zbierał na bieżąco. Ponadto w trakcie prac nad katalogiem pieczęci
królewskich, Gumowski równocześnie pisał inne książki z Podręcznikiem numizmatyki na czele.
Jeżeli chodzi o ujęcia podręcznikowe, to na ich jakości zaważył nie tyle brak czasu, ile czasy, w jakich powstał wspólny dla nich rękopis. Jest on datowany na połowę lat czterdziestych ubiegłego
stulecia, zatem jego zrąb musiał powstać w okresie okupacji, kiedy Gumowski pozbawiony był
dostępu do literatury i możliwości weryfikacji oraz uzupełnień materiału. Niemniej fakt, że praca ta opublikowana w obu wersjach językowych niemal dwadzieścia lat po ukończeniu rękopisu, nie została zaktualizowana musi zaskakiwać. Trzecim momentem, który zaważył szczególnie
na katalogu pieczęci królewskich, był brak przygotowania sfragistycznego. Przypomnijmy, że była
to pierwsza większa praca tego autora dotycząca dawnych pieczęci. Przeglądając ową książkę trudno nie odnieść wrażenia, że Gumowski traktował pieczęcie analogicznie do monet i medali, zwracając uwagę głównie na ich stronę formalną. O związkach łączących pieczęcie z dokumentem
niby to pamiętał, wspominając o potrzebie łączenia badań sfragistycznych i dyplomatycznych.
Były to jednak tylko deklaracje werbalne.
Mimo tych wszystkich zastrzeżeń trzeba mocno podkreślić, że opublikowany 90 lat temu
katalog pieczęci królewskich długo nie doczekał się swego następcy48, a i dzisiaj z powodzeniem
służy kolejnemu pokoleniu badaczy.

47

S.K. Kuczyński, [recenzja] M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960, ss. 268, „Wiadomości
Numizmatyczne”, 5, 1961, s. 181.
48
Dopiero w 2010 r. Archiwum Główne Akt Dawnych opublikowało katalog pieczęci królewskich ze swego zasobu,
który uzupełnia wcześniejsze opracowanie pióra Gumowskiego. Zob. Pieczęcie królów i królowych Polskich, Warszawa
2010, ss. 205.
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Osiągnięcia prof. Mariana Gumowskiego
na polu sfragistyki i heraldyki miejskiej Polski
W dorobku naukowym Mariana Gumowskiego szczególne miejsce zajmują badania nad sfragistyką i heraldyką miejską. O wyjątkowej pozycji tej części osiągnięć uczonego decyduje olbrzymi zakres zrealizowanych zadań, począwszy od olbrzymiego wysiłku heurystycznego liczonego
tysiącami zgromadzonych źródeł, poprzez ich monograficzne opracowania, aż po próby syntezy
heraldyki i sfragistyki miejskiej Polski. Prace M. Gumowskiego po dzień dzisiejszy w znaczącym
stopniu kształtują podstawy źródłowe, a także metodyczne, polskich badań nad pieczęciami i herbami miast. Syntetyczne opracowania o pieczęciach i herbach miejskich, pomimo niewątpliwego
postępu badań, nadal mogą stanowić literaturę uzupełniającą podręcznikowy wykład nauk pomocniczych historii w kursie studiów historycznych. O znaczeniu dorobku M. Gumowskiego
świadczy także specyfika heraldyki miejskiej, będącej działem heraldyki żywej. Fakt ten nadaje społecznego wymiaru badaniom M. Gumowskiego nad poszczególnymi herbami, mającymi
praktyczne zastosowanie przy ustalaniu dzisiejszych herbów jednostek samorządu terytorialnego.
W dorobku profesora M. Gumowskiego na polu heraldyki i sfragistyki miejskiej Polski znajdujemy prace poświęcone poszczególnym miastom, monografie źródeł pewnych epok, opracowania o charakterze regionalnym, obejmujące swym zakresem dawne województwa, a także prace
syntetyzujące badania autora nad pieczęciami i herbami miejskimi. Nie wszystkie opracowania monograficzne doczekały się wydania drukiem. Niektóre prace powstałe przed dziesiątkami
już lat, także niepublikowane, nie straciły na aktualności i wydobywane są na światło dzienne przy okazji współczesnych zabiegów o nadanie herbom właściwych kształtów. Na przykład,
na niepublikowane uwagi i zalecenia M. Gumowskiego z maszynopisu z 1936 r. powoływano
się w trakcie prac nad kształtem herbu Sochaczewa w 2006 r.1 Jednym z najstarszych opracowań z dziedziny heraldyki i sfragistyki miejskiej jest opinia sporządzona przez M. Gumowskiego
w 1913 r., poświęcona ustaleniu poprawnego herbu miejskiego Dębicy. Opracowanie to znajduje
się w aktach związanych z nadaniem herbu przez cesarza Franciszka Józefa I w 1914 r., jako jego
merytoryczna podstawa2. Już w tym drobnym opracowaniu z początków naukowej działalności
1

M. Gumowski, Herb i pieczęcie miasta Sochaczewa, Sochaczew 1932–1933 (Muzeum Okręgowe w Sochaczewie,
maszynopis, ss. 3).
2
H. Seroka, Heraldyka miejska w zaborze austriackim w świetle dokumentów cesarskich z lat 1785–1914, [w:] Herby
miast polskich w okresie zaborów (1772–1918), pod red. S. K. Kuczyńskiego, Włocławek 1999, s. 55.
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prof. M. Gumowskiego uwidoczniła się rzeczowość i skrupulatność badawcza autora. Szereg
miast doczekało się małych „monografii” swych herbów w opracowaniach ujętych w ramy opracowań o zasięgu regionalnym. Także współcześnie dawne opracowania M. Gumowskiego stanowią dogodny punkt do podjęcia właściwych opracowań monograficznych herbów miejskich.
M. Gumowski nie pozostawił w swym dorobku monografii poświęconych największym miastom
polskim. Opracowania poświęcone herbom Warszawy, Krakowa, Lwowa, Gdańska czy Poznania
wyszły spod pióra innych autorów. Opracowania dotyczące herbu Gdańska i Torunia3 doczekały
się z kolei nowszego i dopełnionego o materiał szerzej wykraczający poza pieczęcie miejskie. Także
zarys monografii Lublina zawarty w pracy poświęconej regionowi lubelskiemu, uzupełniony najpierw rezultatami gruntowanych badań nad kancelarią miejską w postaci dalszych pieczęci4 oraz
katalogowania zabytków pozasfragistycznych, doczekał się kontynuacji i poszerzenia w kolejnych
monografiach5.
Ważniejsze opracowania poświęcone poszczególnym herbom miejskim powstały po II wojnie
światowej, a dotyczyły ważkich wówczas kwestii herbów miast na ziemiach odzyskanych, takich
jak Koszalin6 i Słupsk7. W 1958 r. władze Koszalina podjęły zagadnienie uregulowania kwestii
herbu miasta, zmienionego w 1938 r. przez władze III Rzeszy. Choć w oparciu o źródła historyczne określona została tematyka herbu Koszalina przedstawiającego głowę św. Jana, ówczesne uwarunkowania polityczne przyczyniły się jednak do wprowadzenia herbu z godłem zaczerpniętym
z konnej pieczęci książęcej Bogusław II z 1214 r.8 (wizerunek ten i dzisiaj jest herbem tego miasta). Przykład Koszalina jest ilustracją szerszego zjawiska lat powojennych, kiedy niejednokrotnie
podejmowane były próby zmiany historycznych herbów miejskich, z pominięciem wymowy źródeł historycznych, zwłaszcza zwierających wizerunki świętych patronów miast, na „lepiej odpowiadające zmienionym realiom społeczno–politycznym”. Należy uważać, że badania historyczne
M. Gumowskiego przyczyniały się do ograniczonego charakteru tego zjawiska w Polsce. Zachowane zostało ostatecznie godło ze św. Małgorzatą w herbie Nowego Sącza, udokumentowane na
przeszło dwudziestu pieczęciach miejskich, choć od XIX w. wprowadzano na tłoki miejskie godło
nowe z bramą z trzema basztami i rycerzem9. O prezentacji stanowiska płynącego z badań naukowych na bieżące sprawy związane z ustaleniem herbów świadczy zachowana korespondencja
z władzami licznych miast10. Liczne prace poświęcone tematyce herbów i pieczęci poszczególnych
miast ukazała w formie odrębnych publikacji. Objęły one także zagadnienia herbu Chorzowa,
Gostynina, Rawicza, Krobi, Piasków i Ponieca, Włocławka, Bielska, Grudziądza, Pyrzyc, Lipian
i Wierzbna11.
3

M. Gumowski, Pieczęcie i herb Torunia, [w:] Dzieje Torunia, pod red. K. Tymienieckiego, Toruń 1933, s. 545–566.
M. Trojanowska, Katalog pieczęci miasta Lublina od roku 1317 do roku 1811, „Archeion”, t. 60, 1974, s. 105–123.
5
T. Panfil, Herb Lublina. Geneza, symbolika, funkcje, Lublin 1999; P. Dymmel, Herb Lublina, [w:] Lublin. Dzieje miasta, t. 1, Od VI do końca XVIII wieku, pod red. R. Szczygła, M. Gmiłerka, P. Dymmela, Lublin 2008, s. 165–199.
6
Koszalin — jego herb i pieczęcie, [w:] Z dziejów Koszalina, Poznań 1960, s. 95–110.
7
M. Gumowski, Pieczęcie i herb Słupska, „Zapiski Koszalińskie”, t. 3, 1959, z. 4, s. 3–14.
8
Tenże, Koszalin — jego herb i pieczęcie..., s. 107–108 (Dodatek I: Uzasadnienie w sprawie zmiany godła i barw
miasta Koszalina Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie z 28 IX 1958 r.).
9
Tenże, Herb i pieczęcie Nowego Sącza, „Rocznik Sądecki”, t. 4, 1960, s. 71–88.
10
BCzart., rkps 1499 (M. Gumowski, Materiały, korespondencja od władz samorządowych).
11
W sprawie herbu Chorzowa, „Herold”, nr 3, [1939]; Herb i pieczęcie miasta Rawicza, „Orędownik Powiatowy
[Starostwa w Rawiczu]”, 1932; Pieczęcie i herb miasta Krobi, Piasków i Ponieca, „Kronika Gostyńska, nr 7, 1.X.1932,
s. 108–112; O herbie miasta Włocławka, „Express Kujawski”, 334–335 (1–2 XII); Herb i pieczęcie miasta Bielska,
„Zjednoczenie Śląskie”, [nr] 1,8,29 IV1934; Herb i pieczęcie Grudziądza, „Rocznik Grudziądzki”, t. 2, 1961,
s. 141–158; Najstarsze pieczęcie i herby Pyrzyc, Lipian i Wierzbna, „Zeszyty Pyrzyckie”, t. 5, 1972/73, s. 179–182.
4
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Istotniejsze wszakże znaczenie od opracowań herbów poszczególnych miast, mają opracowania heraldyki i sfragistyki miejskiej poszczególnych regionów Polski. W opinii tej zgodna jest
literatura przedmiotu12, choć słuszna była zarazem uwaga o zastrzeżeniach natury metodycznej
w odniesieniu do publikacji materiału sfragistycznego z jednoczesnym podkreśleniem ich „doniosłej wartości merytorycznej”13. W okresie międzywojennym ukazały się prace poświęcone
pieczęciom i herbom Wielkopolski14, Litwy15, Mazowsza16, Śląska17 oraz Pomorza18. Publikacje
M. Gumowskiego poświęcone poszczególnym regionom należą do znaczących osiągnięć dorobku
badawczego heraldyki polskiej19. Ogrom wiadomości zaczerpniętych ze źródeł sfragistycznych
idących w setki i tysiące egzemplarzy, choć sukcesywnie poddawany korektom i uzupełnieniom
przez kolejnych badaczy20, nadal pozostaje ważnym, a często niezbędnym narzędziem poznawczym heraldyki i sfragistyki licznych miast polskich.
W pierwszej kolejności ukazały się prace dotyczące miast wielkopolskich i litewskich. Druk
tych prac przypadał ledwie nieco ponad dziesięć lat po podjęciu działań zbrojnych podjętych
w imię złączenia tych prowincji z państwem polskim. Po 1945 r. prace przygotowywane przez
M. Gumowskiego, wydawane drukiem oraz kilka niepublikowanych a pozostawionych w rękopisach, ujęte zostały w ramy geograficzne odpowiadające poszczególnym województwom. I tak,
w 1959 r. ukazała się praca poświęcona sfragistyce i heraldyce województwa lubelskiego, inne pozostały w rękopisach21. Zamiar opracowania heraldyki i sfragistyki miejskiej dla poszczególnych
regionów, nie objął w zasadzie tylko ziem odzyskanych po 1945 r. Tę lukę naszej historiografii
wypełniły w ostatnich latach prace T. Białeckiego22 oraz W. Strzyżewskiego23.
Ważnym osiągnięciem Marina Gumowskiego było zapoczątkowanie badań nad heraldyką
miejską Litwy „czyli Kowieńszczyzny” — jak wówczas zakres terytorialny pracy objaśniał sam autor. Jego praca z 1932 r., przynosząca informacje o pieczęciach i herbach 69 miast (z graficznymi
projektami herbów) do ukazania się pracy Edmundasa Rimšy24 należała do najpoważniejszych
opracowań sfragistyki i heraldyki miast litewskich. Podejmując zagadnienie heraldyki miejskiej
na Litwie, także dzięki wcześniejszej pracy Jana Obsta25, który dotarł do przywilejów z ksiąg wpisów Metryki Litewskiej, wskazał na znaczenie dla heraldyki na Litwie przywilejów z nadaniami
12

S. K. Kuczyński, Osiągnięcia i postulaty w zakresie heraldyki polskiej, [w:] Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych
historii w Polsce, Materiały z sympozjum w Uniwersytecie Jagiellońskim dnia 21–22 października 1993 roku Profesorowi
Zbigniewowi Perzanowskiemu przypisane, pod red. M. Rokosza, Kraków 1995, s. 103; M. Haisig, Sfragistyka i heraldyka miast polskich w świetle dotychczasowych badań, „Nauka i Sztuka”, t. 6, 1947, s. 90.
13
M. Haisig, Sfragistyka i heraldyka miast polskich w świetle..., s. 93.
14
M. Gumowski, Pieczęcie i herby miast wielkopolskich, Poznań 1932.
15
Tenże, Herby miast litewskich, „Ateneum Wileńskie”, t. 10, 1935, s. 256–294.
16
Tenże, Herby miast województwa warszawskiego, odb. z Miesięcznika Heraldycznego, Warszawa 1938.
17
Tenże, Herby i pieczęcie miejscowości województwa śląskiego, Katowice 1939.
18
Tenże, Pieczęcie i herby miast pomorskich, Toruń 1939.
19
S. K. Kuczyński, Osiągnięcia i postulaty w zakresie heraldyki polskiej... s. 103.
20
Zwłaszcza prace nowsze: M. Adamczewski, Heraldyka miast Wielkopolski do końca XVIII wieku, Warszawa 2000;
H. Seroka, Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2000; M. Kaganiec, Herby miast województwa
śląskiego, Katowice 2007.
21
Zob. przyp. 80, 81.
22
T. Białecki, Herby miast Pomorza Zachodniego, Szczecin 1991.
23
W. Strzyżewski, Herby miejscowości województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1989; tenże, Treści symboliczne
herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku, Zielona Góra 1999.
24
E. Rimša, Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, tł. J. Sienkiewicz, Warszawa 2007 (w języku litewskim:
Lietuvos Dzidžiosios Kunigaikštystés miestoụ antspaudai, Wilno 1999 r.).
25
J. O[bst], Herbarz litewski. Herby miast, „Litwa i Ruś”, t. 1, Wilno 1912, s. 43–56, t. 2, s. 47–53.
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i potwierdzeniami herbów. M. Gumowski był autorem opinii, że inaczej niż w Polsce, na Litwie
miasta „mają herby często nadane przez królów, a nie przez się obrane”26.
Inny stan badań niż w odniesieniu do miast na Litwie zastał M. Gumowski na obszarze Wielkopolski. Był on przedmiotem zainteresowania historiografii niemieckiej. Podobnie jak badania
dotyczące miast litewskich, wydana także w 1932 r. praca o pieczęciach i herbach miast wielkopolskich doczekała się w ostatnich latach zastąpienia nowszymi badaniami. Przyniosła je praca
M. Adamczewskiego poświęcona heraldyce miejskiej Wielkopolski, wzbogacona obszernym inwentarzem, na który złożyło się 840 pieczęci miejskich, 27 nadań herbów określonych w przywilejach i dokumentach lokacyjnych, a także 91 innych źródeł do dziejów herbów miejskich
Wielkopolski27.
Niezastąpiona w warstwie sfragistycznej pozostaje praca poświęcona pieczęciom i herbom
miejskim Mazowsza, ujęta w ramy terytorialne województwa warszawskiego. Tak jak i w innych
pracach autora, walor aktualności utraciły jedynie realizacje plastyczne wizerunków herbów, jeszcze bowiem w latach 60. XX w. wprowadzone zostały wizerunki herbów stojące na wyższym
poziomie plastycznym, opracowywane dla albumu herbów publikacji Miasta polskie w Tysiącleciu pod kierunkiem Leona Urbańskiego. Sam M. Gumowski został zresztą wymieniony jako
współpracownik miejskiej roli herbowej tej publikacji, opracowanej pod kierunkiem Zygmunta
Wdowiszewskiego i Marina Haisiga.
W pracy poświęconej miastom mazowieckim odnajdujemy podstawowe informacje o herbach
i pieczęciach 105 miast i osad miejskich. Należy też odnotować, że rolę wydawcy tego opracowania przyjęła na siebie redakcja Miesięcznika Heraldycznego. Wybuch wojny i ustanie działalności
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego przekreśliły dalszą obecność heraldyki miejskiej na łamach
fachowego czasopisma. Była to odczuwalna szkoda dla rozwoju badań nad tą częścią heraldyki
żywej, tym bardziej, że publikacje materiałów o pieczęciach i herbach miast mazowieckich na
łamach Miesięcznika, spotykały się z zainteresowaniem historyków28. Ogłoszenie badań o pieczęciach i herbach z obszaru województwa warszawskiego poprzedziła publikacja na łamach Miesięcznika Heraldycznego poświęcona zagadnieniu pieczęci Warszawy oraz dawniejszych miasteczek
i jurydyk ówcześnie wchodzących w skład stolicy29. Opracowanie tematu wieńczyła tablica z projektami 14 herbów miast i jurydyk warszawskich30.
Praca nad herbami z obszaru województwa warszawskiego na szerszą skalę wydobyła i wprowadziła informacje o ważnym źródle polskiej heraldyki miejskiej z XIX w., jakim był Album
Heroldii Królestwa Polskiego, znany dzięki kopii sporządzonej przez Bolesława Podczaszyńskiego.
Autor dostrzegał zalety oraz mankamenty zbioru projektów herbów z poł. XIX w., świadom
stanu heraldyki miejskiej w okresie porozbiorowym, kiedy „tylko bardzo nieliczna część [miast]
zapamiętała swój herb i po odbudowaniu Polski wprowadziła go w życie”, o Albumie Heroldii 31

26

M. Gumowski, Herby miast litewskich, s. 256.
M. Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich...
28
Zob. polemikę: W. Budka, W sprawie pieczęci miasta Lipna, „Miesięcznik Heraldyczny”, t. 16, 1937, s. 142, oraz
odpowiedź: M. Gumowski, W sprawie herbu miasta Lipna, tamże, s. 174.
29
M. Gumowski, Herby i pieczęcie warszawskie, „Miesięcznik Heraldyczny”, t. 14, 1935, s. 49–53, 69–71.
30
Tamże, s. 69.
31
Ostatnio o Albumie: M. Adamczewski, Miejsce albumu herbów miast Królestwa Polskiego z 1847 r. w polskiej heraldyce miejskiej, [w:] Herby miast polskich w okresie zaborów (1772–1918), pod red. S. K. Kuczyńskiego, Włocławek
1999, s. 109–130; a także: Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy dokumentów ze zbiorów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu, pod red. S. Górzyńskiego, Warszawa 2001.
27
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zaś sformułował niepozbawioną podstaw opinię, że zawiera „w dużej mierze fantazje Stronczyńskiego i innych urzędników”32.
Do zagadnienia Albumu Heroldii i jego wpływu na obraz heraldyki polskiej M. Gumowski
odniósł się jeszcze i w późniejszych pracach, poświęconej miastom województwa lubelskiego,
oraz szczególnie w Herbarzu miast polskich z 1960 r.
Zdaniem zasłużonego badacza herbów polskich miast i miasteczek, Heroldia z powodu „zdecydowanie polskiego charakteru” licznych herbów „zmieniła umyślnie w wielu wypadkach rysunek, a zwłaszcza kolory herbowe, odbierając im wybitnie polski charakter”33. O słuszności tej
opinii przemawiać mogą dane z pracy dotyczącej województwa warszawskiego. Okazuje się, że
największą liczbę herbów M. Gumowski określił jako „zupełnie nowe”, zaprojektowane bez znajomości miejskich pieczęci. Inna pokaźna część herbów zaprojektowanych w 1847 r. określona
zastała jako „zupełnie fantastyczne” lub „zmyślone”. Takich herbów opracowanych przez heraldyków w XIX w. dla miast mazowieckich w Albumie jest najwięcej — jest ich bowiem ok. 1/3.
Niewiele mniej liczna jest grupa projektów, które co prawda powstawały na podstawie dawnych
pieczęci, ale z reguły uwzględniały tylko jedną z kilku pieczęci posiadanych przez dane miasto.
Dopiero zestawienie większej liczby pieczęci, zwłaszcza najstarszych, pozwalało na zrozumienie
ewolucji herbu i właściwsze jego opracowanie. Wśród projektów Heroldii wykonywanych natomiast w oparciu o przekazy źródeł zdarzały się też i takie, które określane były przez Autora jako
„zniekształcone”, czyli będące wynikiem „niezrozumienia pieczęci” polegającego na błędnym odczytaniu figur herbowych z pieczęci (Dobre34). W przypadkach wątpliwych znajomość większej
liczby pieczęci, lub większej liczby odcisków słabiej odciśniętej pieczęci, pozwala dopiero niekiedy na jej trafniejszą identyfikację.
Jedynie ok. 1/3 herbów zaprojektowanych w Heroldii M. Gumowski uznał za poprawne
i uwzględnił w ustaleniach graficznej wykładni godeł barw herbowych. Ale i w tej grupie projektów herbów Albumu z 1847 r. zauważyć można, że około połowa z nich uzyskała akceptację
autora jako herby osadzone w tradycji ikonografii napieczętnej35.
Równie pokaźną grupę herbów z 1847 r. stanowiły takie, które M. Gumowski akceptował,
choć nie powstały one na podstawie dawnych pieczęci. Sytuacja ta dotyczy miast, dla których
jakiekolwiek pieczęcie z okresu przedrozbiorowego nie były znane. Akceptację uzyskiwały herby,
które ocenić można było jako poprawne graficznie, a ich tematyka odnosiła się do historii miasteczek i zawierała godła znane z innych pieczęci miejskich, np. herby rodowe założycieli miasta
(osady), późniejszych właścicieli lub wizerunki świętych patronów36. Niekiedy herbom takim
towarzyszyło, przypuszczenie, że taki mógł być herb pierwotny37.
Większość herbów opracowanych przez M. Gumowskiego na podstawie pieczęci wytrzymuje
próbę krytyki. Tylko pojedyncze oceny herbów, uznane jako prawidłowe, mogą dziś budzić wątpliwość. Do takich należy niezgodność między herbem nadanym mocą przywileju a późniejszą
jego realizacją wyrażoną na pieczęci. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku herbu Bieżunia,

32

M. Gumowski, Herby miast województwa warszawskiego, t. 15, s. 133.
Tenże, Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego, Lublin 1959, s. 6.
34
Tenże, Herby miast województwa warszawskiego, t. 15, s. 38.
35
Należały do takich projekty herbów miast: Czersk, Dobrzyń, Gostynin, Grójec, Karczew, Latowicz, Lubraniec,
Mszczonów, Nowe Miasto nad Pilicą, Piaseczno, Skierniewice, Tarczyn Warka, Wyszogród, Zakroczym, Żuromin.
36
Uznane za poprawne herby miast, zaprojektowane w 1847 r.: Cegłów, Grodzisk, Iłów, Jadów, Kałuszyn, Kiernoza,
Kikół, Kołbiel, Krasnosielec, Nowy Dwór, Okuniew, Osięciny, Piotrków Kujawski, Radzymin, Siennica, Służewo.
37
M. Gumowski, Herby miast województwa warszawskiego, t. 15, s. 168.
33
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choć przywilej określający herb tego miasta z 1767 r. był późniejszy od pieczęci38. Szersze informacje o okolicznościach i procedurach towarzyszących pracom Heroldii nad projektami 455 herbów Królestwa Polskiego przedstawione zostały w Herbach miast polskich z podtrzymaniem uwag
krytycznych o historycznych podstawach twórczości heraldycznej „nieudanej akcji z 1847 r.”39
Ujemna ocena Albumu herbów miast Heroldii Królestwa Polskiego nie zmienia faktu, że jest
on ciekawym i ważnym źródłem badań historii polskiej heraldyki i świadomości historycznej
połowy XIX w.40
Zagadnienie ciągłości polskich herbów miejskich aktualne było także w pracach poświęconych pieczęciom i herbom miast śląskich i pomorskich. Na Śląsku i Pomorzu, ze względu na
pozostawienie herbów miejskich na pieczęciach urzędowych w XIX w. nie doszło wszakże do
daleko idących ich zmian. Ale i tutaj pierwotnych symboli nie ominęły przekształcenia na lepiej
odpowiadające realiom porozbiorowym oraz heraldyce niemieckiej i austriackiej41.
W 1939 r. we współpracy z Instytutem Śląskim, m.in. z jego dyrektorem dr. Romanem Lutmanem, ukazała się praca poświęcona herbom i pieczęciom miejscowości Śląska. Opracowanie
objęło swym zakresem także włączony do Polski w 1938 r. obszar Zaolzia. Praca ta dotyczy regionu, w którym krzyżowały się wpływy symboliki śląskiej (książęcej), a następnie czeskiej, austriackiej i niemieckiej.
Realizacja zadania badawczego, czyli zebranie materiału źródłowego oraz sporządzenie projektów herbów, związana była ze spożytkowaniem niemałego dorobku badaczy niemieckich i austriackich, a także z penetracją śląskich zasobów i zbiorów archiwalnych i muzealnych: ówczesnego
Archiwum Aktów Dawnych Województwa Śląskiego w Katowicach — tzw. Archiwum Śląskiego,
Archiwum Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz archiwów starościńskich w Bielsku, Cieszynie, ówczesnym Frysztacie, Rybniku, Pszczynie i Świętochłowicach, a także archiwum dawnej
kamery arcyksiążęcej w Cieszynie i Muzeum Miejskiego w Cieszynie, dysponującego m.in. zbiorem oryginalnych tłoków pieczętnych. M. Gumowski zapoznawał się też ze zbiorami prywatnymi,
w tym Ludwika Musioła z Katowic, a także z tłokami pieczęci urzędowych aktualnych w 1918 r.,
następnie zebranymi przez administrację państwa polskiego i odesłanymi do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie42. Przy szeroko zakrojonej kwerendzie, a w szczególności dzięki
objęciu nią archiwów działających urzędów, możliwe stało się zobrazowanie rozwoju i przemian
treści wyobrażeń napieczętnych, w oparciu o które powstały graficzne projekty herbów poszczególnych miejscowości.
Opracowanie sfragistyki i heraldyki miejscowości Śląska zawiera informacje o pieczęciach
565 miejscowości. Z czego dla 479 miejscowości zachowały się pieczęcie z wyobrażeniami,
zaś dla 86 znane były wyłącznie pieczęcie napisowe. Większość materiału źródłowego dotyczy
miejscowości, które nie są miastami: wsi i osad. Partia poświęcona pieczęciom i herbom miejskim dotyczy 23 miast lokowanych do końca XVIII w., oraz podniesionych do statusu miast
w XIX i XX w. Omówione zostały 72 pieczęcie z XIV–XVIII w. oraz przeszło dwukrotnie więcej, ponad 170 pieczęci z XIX i XX w. Przywołane zostały także, zebrane w trakcie poszukiwań
w archiwach urzędów, używane od ok. 4 ćw. XIX w. papierowe pieczęcie drukowane w formie
gotowych nalepek. Odnotujmy też, że materiał ten nie przykuwał wówczas baczniejszej uwagi
38

Tamże, t. 15, s. 136.
M. Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960, s. 81.
40
Padania nad Albumem podjął w ostatnich latach M. Adamczewski. Zob. przyp. 32.
41
Początki pogłębionych badań nad heraldyką okresu rozbiorów przynoszą materiały sesji odbytej we Włocławku
w 1996 r.: Herby miast polskich w okresie zaborów (1772–1918), pod red. S. K. Kuczyńskiego, Włocławek 1999.
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M. Gumowski, Herby i pieczęcie woj. śląskiego, s. 15.
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badaczy. W Pieczęciach i herbach miejscowości województwa śląskiego znajdziemy stosunkowo
nieliczne informacje źródłowe spoza sfragistyki, jak w przypadku kroniki miasta Góra św. Jerzego z XVII w.43 Nie uszły uwadze autora źródła dokumentacyjne: informacje z przywilejów
i dokumentów z oficjalnymi nadaniami herbów dla Strumienia z 1503 r.44, Miasteczka Śląskiego
(1561), Tarnowskich Gór (1562), Katowic (1868), Królewskiej Huty (1869) i Pszczyny (1917).
Podobnie odnotowane zostały bieżące niemal decyzje w sprawie zatwierdzeń herbów podjętych
przez MSW w 1936 r., dotyczących Bielska–Białej, Chorzowa, Katowic — z szerszą informacją o okolicznościach prac nad opracowaniem herbu, oraz Mysłowic, Pszczyny i Siemianowic
Śląskich.
Zakres pracy poświęcony herbom i pieczęciom z obszaru Śląska poszerzony został o miejscowości nie będące miastami: wsie i osady. Włączeniu do pracy zagadnienia godeł wiejskich towarzyszyło istotne ustalenie w zakresie chronologii tego zjawiska. W oparciu o obszerny materiał
źródłowy M. Gumowski zwrócił uwagę, że na Śląsku godła wiejskie pojawiły się stosunkowo
wcześnie, w szczególności w powiatach południowych, bielskim i cieszyńskim. Na tym terenie
pieczęcie wsi z ich własnymi godłami pojawiły się już w początkach XVIII w., i tym samym wyprzedzają chronologię pieczęci wsi małopolskich pochodzących dopiero z ostatniej ćwierci tego
stulecia. Najstarsza pieczęć wiejska w ówczesnym województwie śląskim, należąca do wsi Piosek,
pochodziła z 1701 r. Według M. Gumowskiego przed 1707 r. własne pieczęcie miało dalszych
17 wsi.45.
W konsekwencji połączenia w jednej pracy pieczęci i herbów należących do miast z materiałem sfragistycznym gminnym M. Gumowski używał pojęcia „herby samorządu terytorialnego”46
— które wszakże nie było używane i do którego nawiązano po reformach samorządu terytorialnego z lat 1990–1999, kiedy to szerzej zaczęto posługiwać się pojęciem „heraldyka samorządowa”47.
Łączne potraktowanie pieczęci i herbów miast oraz wsi przyniosło interesujący pejzaż semantyczny symboliki samorządowej. M. Gumowski wyróżnił na Śląsku grupy symboli. W odniesieniu do heraldyki miast wyraźne jest częste występowanie symboliki orła bez korony (tak w 14 na
25 miast), odnoszonego do książąt śląskich, w wykładni plastycznej oznaczającej jego złotą barwę
na „niebieskim” tle pól herbowych. Motyw orła śląskiego nie występował z kolei na pieczęciach
wiejskich, dla których charakterystyczne były godła „mówiące” (48 wsi); a dalej, narzędzia pracy
rolników — najpopularniejsze kosy i grabie, oraz pługi, cepy i sierpy; odnoszone do zajęć związanych z gospodarką leśną — drzewa, pniaki, topory, siekiery, piły, oraz sceny ścinania drzewa;
nawiązujące do rybołówstwa — ryby, łodzie i sieci; symbole wyróżniające region, czyli narzędzia
związane z górnictwem — młoty, kowadła, koła zębate, wizerunki symbolizujące sztolnie i fabryki. Jako szóstą grupę symboli wyróżnił autor godła nawiązujące do religijności ludu śląskiego, przedstawiające wizerunki świętych patronów, budynków kościołów, krzyży itp., z najczęściej
spotykanym świętym na pieczęciach z Górnego Śląska — Janem Nepomucenem. Kolejną mniej
liczną grupą symboli były herby „obce”, czyli herby rycerskie i kościelne (krzyż miechowitów
w herbie Chorzowa). Ostatnią, ósmą grupą symboli, występującą na pieczęciach wiejskich, były
43

Tamże, s. 172.
Herb nadany przez Władysława Jagiellończyka jako króla czeskiego potwierdzony był następnie przez cesarza Leopolda I w 1670 oraz Józefa II w 1783 r., M. Kaganiec, Herby miast województwa śląskiego, Katowice 2007, s. 223.
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M. Gumowski, Herby i pieczęcie woj. śląskiego, s. 10–11.
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Tamże, s. 5.
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Materiały do polskiego herbarza samorządowego, z. 1, Lublin 1995, s. 17; J. Michta, Heraldyka samorządowa województwa świętokrzyskiego i jej symbolika, Kielce 2000; Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, Kraków
2000.
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godła państwowe, najpierw orzeł pruski (6 wsi), a po 1918 r. Orzeł Biały. Godło polskie wprowadziło do swych pieczęci aż 45 wsi śląskich. M. Gumowski przypominał, że „jest to niewłaściwe
z punktu widzenia heraldycznego, niemniej jest dowodem tej powszechnej na Śląsku radości, że
nareszcie złączenie z Macierzą nastąpiło”48.
W ostatnim roku przedwojennej Polski ukazała się jeszcze praca Pieczęcie i herby miast pomorskich. Zapowiedziane w tytule wydzielenie materiału dotyczącego wyłącznie miast nie zostało
zrealizowane. Podobnie jak w opracowaniu poświęconym Śląskowi i tym razem praca zawiera
pieczęcie oraz herby miejscowości niebędących miastami. Wśród 29 wsi znajdowały się takie,
które uzyskały swoje pieczęcie samorządowe jeszcze w XIV w. (Lubicz), jak również miejscowości
leżące wówczas w granicach Wolnego Miasta Gdańska, które właśnie otrzymywały nadania własnych herbów. Niełatwo było też historykowi rezygnować z uwzględnienia materiału dotyczącego
wsi, zważywszy na pokrewieństwo cech formalnych średniowiecznych pieczęci wiejskich49 oraz
tworzonych ówcześnie herbów wiejskich. Herby miejscowości nadane uchwałami Senatu Wolnego Miasta Gdańska formalnie nie odbiegały od ogólnych zasad przyjmowanych przy tworzeniu herbów miejskich. Cechowały się natomiast sformalizowaniem nadrzędności herbu Gdańska
jako wyróżnikiem i spoiwem symboliki całego obszaru Wolnego Miasta. Warto przypomnieć ten
ciekawy epizod heraldyczny utrwalony w historiografii polskiej przez M. Gumowskiego. Herby z nadania senatu gdańskiego otrzymały: Oliwa, Oneskop i Orunia w 1924 r., oraz Juszkowo, Leszkowy, Łęgowo i Steblewo w 1925 r. Z dzisiejszej perspektywy zapewne lepiej widoczne
są funkcje symboliki jako narzędzi kształtowaniu poczucia odrębności państwowej ówczesnego
Gdańska.
Oprócz wspomnianych pieczęci i herbów wiejskich w pracy poświęconej Pomorzu uwzględnione zostały informacje o 73 miastach. Niektóre miasta, zwłaszcza Gdańsk i Toruń, którym
autor poświęcił 22 i 16 stronic książki, otrzymały opracowania rozmiarami urastające do monografii sfragistyczno–heraldycznych. Imponująca jest liczba przywołanych źródeł. Wyłączywszy
wspomniane dwa największe miasta, dla pozostałych miast liczba zebranych i opisanych pieczęci
przekracza 350, co daje średnio 5 pieczęci dla miasta pomorskiego średniej i mniejszej wielkości50. Na Pomorzu zwracają uwagę stosunkowo licznie zachowane pieczęcie średniowieczne, które stanowią blisko 1/3 ich ogółu. Do najstarszych pieczęci pochodzących z XIII w. M. Gumowski zaliczył stemple Chełmna, Chojnic, Chełmży, Elbląga, Gdańska, Gniewu i Nowego. Pieczęć
ostatniego miasta znana była dzięki zachowanemu oryginalnemu tłokowi. Zaskakiwać może
duża liczba oryginalnych tłoków zachowanych przed II wojną światową, wynosząca około 10%
ogólnej ich liczby, zwłaszcza w odniesieniu do nikłego stanu ich zachowania w przypadku miast
z zaboru rosyjskiego. W metodyce pracy M. Gumowskiego nad herbami miast Pomorza zwraca uwagę poddanie obserwacji pokrewnych tematycznie, ale odmiennych gatunkowo, pieczęci
komturii i komturów, a także mniej licznych pieczęci wójtów dziedzicznych. Słusznie założył
autor, że pominięcie pieczęci komturii może zubożyć lub zaciemnić obraz początków ponad 20
godeł miejskich z obszaru dawnego państwa krzyżackiego. Ustalanie początków herbów miast
związanych z siedzibami komturii wspomagały niekiedy źródła weksylologiczne, czyli chorągwie
krzyżackie opisane przez Jana Długosza. Podstawa źródłowa opracowania herbów na Pomorzu
48

Herby i pieczęcie woj. śląskiego, s. 10 (większe wsie miały więcej niż 1 pieczęć).
Pieczęć Lubicza, datowana na XIV w., zawiera legendę S(IGILLVM) COMMUNITATIS VILLAE LUBICZ oraz
św. Andrzeja w polu pieczęci.
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nie ogranicza się jedynie do pieczęci i chorągwi. Wykorzystane zostały również „przywileje herbowe”, czyli przywileje królów Polski i dokumenty nadania i potwierdzenia prawa miejskiego:
Gdańska z 1447 r., Braniewa, Wąbrzeźna z 1534 r. od bpa Dantyszka i Wejherowa z 1650 r.51.
M. Gumowski szerzej zainteresował się niektórymi herbami nadanymi przez władców Polski.
W herbie Braniewa dwukrotnie wprowadzane były zmiany w stosunku do najstarszego godła
z pieczęci z XIV w. z drzewem flankowanym przez smoka i jelenia52, najpierw przez Władysława IV, a następnie Augusta III53.
Z czasów panowania pruskiego odnotowane zostały przywileje cesarskie dla Golubia, Nowego
Dworu Gdańskiego oraz Grudziądza z lat 1895, 1896, 1901. Z pola widzenia autora nie znikały
wiersze na herb Gdańska, księgi i dawne inwentarze miejskie oraz przekazy źródeł narracyjnych:
informacje o herbie Malborka z Kodeksu Grünhagena z 1483 r., Album Wolskiego z Biblioteki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, herbarzyk Oczykowskiego z dawnej Biblioteki Krasińskich. Znane
były autorowi wiersze na herb Gdańska, ale podał też kilka legend herbowych (Puck, Świecie),
odkrywanych także dzięki ankietom i korespondencji prowadzonej z władzami miast. Spożytkowane zostały informacje i ciekawostki rzucające światło na funkcjonowanie pieczęci w życiu
codziennym. Ciekawostki te dotyczą głównie wydarzeń nieodległych od 1939 r., najpewniej zdobywanych w drodze relacji i historiografii regionalnej. W lokalnej pamięci historycznej pozostawało na przykład zagubienie i odnalezienie pieczęci. I tak, podczas pożaru Tucholi w 1781 r.
zaginąć miała pieczęć, odnaleziona w wśród gruzów w Jastrowie, a pieczęć Olsztyna miała być
odnaleziona podczas prac ziemnych w 1916 r. Należy także odnotować, że tak jak w przypadku
pracy o herbach śląskich M. Gumowski uwzględnił miejscowości Zaolzia, tak w przypadku Pomorza, nie zrezygnował z włączenia Gdańska oraz pobliskich miejscowości znajdujących się poza
granicami Rzeczypospolitej. Zasięg terytorialny tej pracy, wykraczał poza granice województwa
pomorskiego, i obejmował terytoria, które na różnych etapach dziejów do państwa polskiego
należały54. Praca nie obejmowała jednak terenu powiatów do województwa pomorskiego włączonych w 1938 r., a omawianych we wcześniejszych pracach poświęconych miastom wielkopolskim
oraz Mazowsza.
Cechą wyróżniającą sfragistykę i heraldykę Pomorza była silniejsza niż na innych ziemiach
Polski recepcja zwyczajów niemieckich, przejętych w czasach panowania krzyżackiego, gdzie silniej niż w pozostałych regionach Polski oddziaływały odmiany prawa miejskiego — chełmińska i lubecka. Po pracę M. Gumowskiego o herbach miast pomorskich sięgnie przyszły badacz
przy próbie pogłębienia charakterystyki herbów i pieczęci w państwie urządzanym przez Zakon.
Nie mniej interesująco rysuje się kwestia recepcji symboli z czasów panowania krzyżackiego po
1466 r. Czasy nowożytne niosły za sobą szereg zmian, w tym dotyczących ich kolorystyki, w jakiejś mierze zmierzających do nadania dawnym symbolom kształtów, które lepiej odpowiadały
cechom heraldyki polskiej, jak w Chełmie55.
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Jak już wskazano, prace obejmujące sfragistykę i heraldykę miejską regionów przyniosły poszerzony zakres pracy. Nie zamyka się w nich autor do samych miast, interesując się również
ośrodkami, które miastami nie były. Zajmował się więc M. Gumowski trzema kategoriami miejscowości: miastami, miasta dawnymi, które utraciły swój miejski status, oraz osadami o charakterze miejskim, które formalnie miastami nigdy nie były.
Ostatnia praca poświęcona pieczęciom i herbom regionu Polski, wydana drukiem w 1959 r.,
obejmowała województwo lubelskie. Także w tej publikacji, oprócz pieczęci i herbów miast, znalazły się herby niektórych osad i gmin wiejskich56 oraz dawnych lubelskich jurydyk.
Ustalenia dotyczące pieczęci i herbów poprzedzone zostały uwagami na temat herbów dwóch
najważniejszych jednostek administracji staropolskiej regionu — ziemi lubelskiej i chełmskiej.
Na podstawie pieczęci ziemskich i dawnych herbarzy autor ustalił wizerunki dwóch herbów
ziemskich w ich historycznych kształtach, podając także projekty i wersje urzędowe herbu guberni lubelskiej z 1849 i 1869 r.
Opracowanie sfragistyki i heraldyki województwa lubelskiego było jedną z kilku przygotowywanych do druku po wojnie, lecz jedyną zrealizowaną. Do jej edycji doszło dzięki staraniom
Towarzystwa Naukowego KUL57. Spośród uwzględnionych w pracy 93 miejscowości, dla 68 zebrana została dokumentacja historyczna w postaci dawnych pieczęci58. W pracy wydanej po
dwudziestu latach przerwy od edycji poświęconej miastom śląskim i pomorskim uwidoczniło
się ujednolicenie wykładu o pieczęciach i herbach miejskich. Publikacja poświęcona województwu lubelskiemu przyniosła najpełniej rozbudowany warsztat badawczy. W pracy tej widoczne jest poszerzenie podstaw informacyjnych opracowanych herbów. W Pieczęciach i herbach
miejscowości województwa lubelskiego zwraca uwagę precyzyjniejsze informowanie o pieczęciach.
W pierwszej kolejności odnotowanie legend napieczętnych, a także podawanie dat rocznych dokumentów na których były wyciśnięte, ich rozmiarów oraz miejsca ich przechowywania. Dane
te, pomimo braku sygnatur archiwalnych, z reguły i dziś umożliwiają dotarcie do przywołanych
źródeł.
W ostatnim regionalnym herbarzu wyraziście zarysowana została również metoda badawcza
heraldyki M. Gumowskiego z nadrzędną rolą zagadnień heraldycznych i służebną funkcją sfragistyki. W konsekwencji w polu zainteresowania legły zagadnienia sfragistyczne bezpośrednio
wiążące się z dociekaniami na temat herbu, w sposób naturalny ogniskujące pole obserwacji do
wyobrażenia napieczętnego.
Istotnym osiągnięciem pracy z 1959 r. stało się także zamieszczenie w niej pokaźniejszej liczby
niż to miało w starszych publikacjach tego rodzaju podobizn pieczęci. Nie dla wszystkich jednak
miejscowości opublikowane zostały wizerunki pieczęci — jest ich jednak 46, a także 2 pieczecie
ziemskie: lubelska i chełmska. Zważywszy jednak, że wszystkich pieczęci uwzględnionych w tej
pracy mamy 141, czyni to z materiału ilustracyjnego próbę już reprezentatywną. Podana liczba
zebranych z trakcie kwerend pieczęci miejskich wskazuje na charakterystyczne zjawisko omawianego regionu, jakim jest nader skromny ich stan zachowania. Daje to ledwie nieco ponad jedną
zachowaną pieczęć przypadającą na dawne miasto omawianego regionu. Słaby stan zachowania
materiału sfragistycznego dla województwa lubelskiego podkreśla również liczba przywołanych
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M. Gumowski, Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego, Lublin 1959.
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M[arian] H[aisig], [rec.] Marian Gumowski, Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego, Towarzystwo
Naukowe KUL, t. 49, Lublin 1959, „Studia Źródłoznawcze” t. 8, 1963, s. 245.
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187 odcisków sporządzonych wspomnianymi pieczęciami (141). Słabiej rozwinięte miasta tego
regionu z natury rzeczy posiadały mniejszą liczbę pieczęci. Większa liczba pieczęci ustalona została jedynie dla Chełma (14), Lublina (12), Kazimierza Dolnego (6), Zamościa (5) oraz stolic
powiatów: Krasnegostawu i Parczewa (po 4).
Relatywnie nieduża liczba zebranych pieczęci wiązała się również z ustrojową pozycją samorządu miejskiego w zaborze rosyjskim i wycofaniem z urzędowego użytku pieczęci z herbami
miejskimi.
Publikacja znaczniejszej liczby podobizn pieczęci oraz każdorazowe przywoływanie w opisie
legend napieczętnych po raz pierwszy szerzej ukazywało, jeszcze w sposób niewystarczający, sygnalizowane zjawisko relacji herbu do poszczególnych rodzajów pieczęci miejskich. Niemniej
jednak, już choćby tylko w tej pracy, widoczna stała się konieczność baczniejszego zwracania
uwagi na skomplikowane często relacje między herbem miasta a sposobem jego wyobrażenia na
pieczęciach ogólnomiejskich, radzieckich, ławniczych, czy wójtowskich. Złożoność relacji w obrębie symboliki napieczętnej ukazana została dopiero w późniejszych monograficznych opracowaniach pieczęci miast, zwłaszcza Lublina i Przemyśla59.
Ważnym elementem opracowania poświęconego herbom z obszaru województwa lubelskiego
było również, jak w przypadku miast mazowieckich, upowszechnienie informacji z Albumu Heroldii Królestwa Polskiego. Warto też odnotować, przywołane w przypadkach niektórych miast,
raporty magistratów w sprawie swych herbów z 1868 r.60 Należy wspomnieć o niezmienionym
od pracy o herbach miast mazowieckich stanowisku M. Gumowskiego w stosunku do herbów
zaprojektowanych przez Heroldię. Choć projekty te skrupulatnie zostały odnotowane, poddane
zostały jednak weryfikacji poprzez odwołanie się do źródeł sfragistycznych. Zatem i w tym przypadku za miarodajną podstawę do ustalenia herbu miasta uznawał M. Gumowski nie projekt Albumu Heroldii, lecz pieczęcie miejskie. Jedynie w przypadku około 20 miast, wobec niezachowania się pieczęci, M. Gumowski opowiedział za respektowaniem projektów z 1847 r.61 Dodajmy
też, że późniejsze badania przyniosły weryfikację niektórych projektów zaczerpniętych z Heroldii.
Na przykład odnalezione pieczęcie i przywileje lokacyjne pozytywnie zweryfikowały powtórzone za Heroldią herby Firleja oraz Michowa, a negatywnie — sochę z herbu Krasnobrodu, który
otrzymał herb z literą K nadany w przywileju Augusta III62.
Ilość zebranego przez M. Gumowskiego materiału źródłowego, zwłaszcza w odniesieniu do
pieczęci miejskich, przy jednoczesnym niedostatku stanu opracowań archiwalnych, siłą rzeczy
powodował powstawanie nieścisłości czy nawet pomyłek. W pracy o pieczęciach i herbach woj.
lubelskiego o pomyłki było nietrudno, zwłaszcza z powodu często małej liczby zachowanych źródeł, niekiedy w pojedynczych egzemplarzach, utrudniających ich właściwą interpretację.
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M. Trojanowska, Katalog pieczęci miasta Lublina...., s. 105–123; J. Krochmal, Pieczecie i herb Przemyśla, Przemyśl,
1997, s. 83–96.
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Por. H. Seroka, Herb Krasnobrodu, [w:] Materiały do polskiego herbarza samorządowego, z. 1, pod red. H. Seroki,
K. Skupieńskiego, Lublin 1995, s. 59.
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W późniejszych badaniach niektóre z pomyłek udało się skorygować. Na przykład pieczęć
przypisana Izbicy w woj. lubelskim w rzeczywistości należała do Izbicy Kujawskiej63, pieczęć Józefowa to pieczęć Józefowa z woj. bracławskiego64, do Kamionki należała tylko jedna z czterech
przypisanych jej pieczęci65, a pieczęcie Ostrowa Lubelskiego to w rzeczywistości pieczęcie Ostrowii Mazowieckiej66.
Ukazanie się drukiem opracowania heraldyki i sfragistyki miejskiej regionu lubelskiego kończyło serię tego rodzaju publikacji. Do wydania kolejnych, przygotowanych do druku, już nie
doszło, pomimo że na przykład opracowanie pieczęci i herbów województwa kieleckiego było
bliskie. Zebrane doświadczenia badawcze oraz ogrom materiału źródłowego zostały spożytkowane z kolei w pracach o charakterze już uogólniającym. Taki charakter miała praca zrealizowana
w 1960 r. we współpracy z wydawnictwem Arkady Herby miast polskich67. Na książkę tę złożyły
się dwie części. Pierwsza zbiera wieloletnie doświadczenia badawcze autora w zakresie dziejów
pieczęci i herbów miast polskich, druga przynosi najobszerniejszy wówczas zbiór wizerunków
herbów opracowany przez Zenona Januszewskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
liczący 719 herbów miejskich. Plastyczne wykładnie herbów miast, pełniące rolę zbioru polskich
herbów miejskich okresu powojennego, nie wywarły wszakże głębszego wpływu na wizerunki
używanych herbów. Ledwie kilka lat później opracowanie to znalazło godną alternatywę w postaci albumu herbów miejskich z Miast polskich w Tysiącleciu, poszerzonego o ponad 100 dalszych
herbów miejskich i stojącego na wyższym poziomie artystycznym. Nie mniej jednak katalog
herbów z Herbów miast polskich miał tę zaletę i przewagę nad herbami opracowanymi pod kierunkiem Zygmunta Wdowiszewskiego, że zawierał podstawowe informacje o pochodzeniu herbu.
Ze zwięzłych notatek można uzyskać informację o liczbie i chronologii pieczęci, ich tematyce, a także projektach z Albumu Heroldii czy przywilejach nadania herbu. Była ta praca pierwszym przewodnikiem poszukiwaczy właściwych kształtów miejskich godeł, zjawiska związanego
z wzrastającym zainteresowaniem historią Polski w kontekście jubileuszu Tysiąclecia, w tym także
historycznymi herbami miast. Znaczenie historiograficzne tej pracy polega wszakże na otwierającym ją wykładzie o polskiej sfragistyce i heraldyce miejskiej. Zagadnienie to ujął M. Gumowski
w pięciu częściach: 1) Heraldyka miejska — znaczenie heraldyki, liczba miast, 2) Geneza herbów
miejskich — Ustawodawstwo, nadawanie herbów i zatwierdzanie herbów, 3) Rozmaitość herbów
miejskich — motywy miejskie, 4) Źródła heraldyczne — archiwa, muzea, biblioteki68, 5) Ustalanie herbów — poszukiwanie syntezy heraldycznej i związane z tym trudności. Nakreślone przez
M. Gumowskiego w piątej części syntezy polskiej heraldyki miejskiej części uwagi i wskazówki
w zakresie metodyki ustalania właściwego kształtu nie straciły na aktualności również współcześnie. Propozycje sposobów ustalania współczesnych herbów o odległej metryce z pożytkiem
służyły pracom działającej od 2000 r. Komisji Heraldycznej. Herby miast polskich przyniosły ponadto pierwszą w naszej literaturze propozycję systematyki godeł miejskich. W zmodyfikowanej
już postaci kontynuację takich zabiegów dostrzegamy w nowszych pracach o heraldyce miejskiej
Wielkopolski i Małopolski.
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Opracowanie to dotąd pozostaje jedynym tak obszernym ujęciem problematyki. Syntezy polskiej heraldyki miejskiej M. Gumowskiego nie zastąpiły nowsze opracowania poświęcone heraldyce miejskiej poszczególnych regionów W. Strzyżewskiego, M. Adamczewskiego i H. Seroki,
a także popularyzatorskie ujęcie „O polskiej heraldyce miejskiej” z herbarza Andrzeja Plewako
i Józefa Wanaga69.
Książka M. Gumowskiego nadal pełnić może rolę w dydaktyce uniwersyteckiej, jako lektura,
polecana studiującym nauki pomocnicze historii, przybliżająca genezę i znaczenie heraldyki miejskiej, dawne regulacje prawne w zakresie pieczęci i herbów miejskich, a w szczególności informacje o źródłach polskiej heraldyki miejskiej.
Równocześnie z podsumowaniem wiedzy o polskiej heraldyce i sfragistyce miejskiej oraz informacjami o ponad siedmiuset plastycznych wizerunkach polskich herbów miejskich w ramach
prac Towarzystwa Naukowego w Toruniu ukazała się drukiem praca o pieczęciach miast polskich do końca XIV w. Najstarsze pieczęcie miast polskich XII–XIV wieku nadal należy do trzech
najistotniejszych publikacji polskich pieczęci, obok Pieczęci polskich wieków średnich Franciszka
Piekosińskiego70 oraz katalogu pieczęci Piastów Zenona Piecha71. Znaczenia pracy poświęconej
najdawniejszym pieczęciom miejskim nie sposób przecenić. Ma ona swoje mankamenty, jak
inne publikacje autora, z opuszczeniem atrybucji archiwalnych i muzealnych pieczęci na czele.
Wstęp do tej pracy zawiera zwięzłą i wszechstronną analizę sfragistyczną publikowanych pieczęci,
obejmującą formalne cechy pieczęci oraz ich wyobrażeń i legend napieczętnych. W sumie praca
przyniosła informacje o 555 pieczęciach należących do 314 miast. Jest to publikacja zawierająca najobszerniejszy materiał wśród edycji pieczęci miast72, a zakresem materiału sfragistycznego
ustępuje jedynie publikacji F. Piekosińskiego, która zawiera 586 pieczęci, dwukrotnie jeszcze
uzupełnionej73 dalszymi, już nie tak licznymi, pieczęciami. Choć od edycji Najstarszych pieczęci
minęło przeszło pół wieku, odczuwalny jest brak kontynuacji rozpoczętych pracą M. Gumowskiego z 1960 r. badań nad średniowiecznymi pieczęciami i herbami miejskimi Polski. Podobnie
zauważa się brak szerszych wysiłków edytorskich w dziedzinie sfragistyki miejskiej74.
Kolejnym wreszcie aktem wieńczącym kilkudziesięcioletnie badania nad pieczęciami miast
polskich był podręcznik sfragistyki polskiej wydany w języku niemieckim w Grazu w 1966 r.75,
a także trzy lata później wydany podręcznik heraldyki polskiej76. Publikacja o pieczęciach polskich,
przygotowana do druku w Toruniu w 1962 r., przypomina wykład o pieczęciach miejskich podręcznika sfragistyki z 1960 r.77 Szeroko rozumianym pieczęciom miast polskich poświęcony został
rozdział szósty — Siegel der Polnischen Städte, zawierający informacje najpierw o właściwych
pieczęciach miejskich Polski, a następnie także o pieczęciach cechowych oraz mieszczańskich.
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Opracowanie poparte zostało bogatym materiałem ilustracyjnym. Historiografii zachodniej na
ośmiu tablicach przybliżone zostały wizerunki osiemdziesięciu pieczęci polskich miast (nr 576–
656) w układzie regionów (tabl. XIV–LXI). W kolejności były to tablice z pieczęciami miast:
1) Małopolski, 2) Śląska, 3) Wielkopolski, 4) Pomorza, 5) Kujaw, 6) Prus, 7) Mazowsza, 8) ziem
wschodnich.
Pozostałością naukowej pasji i dorobku profesora Gumowskiego są również materiały rękopiśmienne, obejmujące rękopisy prac publikowanych i przygotowywanych do druku, notatki
i wypisów źródłowe, rysunki pieczęci oraz oryginalne odciski pieczęci i ich kopie sporządzane
różnymi technikami. Najważniejsze z nich pozostają w zbiorach Biblioteki Czartoryskich w Krakowie oraz Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie i Ossolineum we Wrocławiu. Szczególne znaczenie mogą mieć kopie i rysunki pieczęci, niegdyś znane z pojedynczych przekazów,
obecnie nieznane lub utracone. Gromadzone były jeszcze przed II wojną światową, dlatego też
istnieje możliwość dotarcia do pieczęci obecnie nieznanych78. Podstawowa część krakowskiego
zbioru podobizn pieczęci miast okresu przedrozbiorowego znajduje się na tablicach w układzie
alfabetycznym, obejmujących 503 pieczęcie należące do 208 miast79. Tutaj też odnajdujemy pozostające w rękopisach opracowania pieczęci oraz projektów herbów dla dalszych regionów Polski, przygotowywanych dla województw: kieleckiego, rzeszowskiego, białostockiego80. Oprócz
prac pozostałych w rękopisach, choć niekompletnych, wspomnianych trzech województw profesor Gumowski przygotowywał także opracowanie herbów i pieczęci dla województw łódzkiego
i wołyńskiego81. Warszawska część spuścizny po prof. M. Gumowskim omówiona była przez
S. K. Kuczyńskiego, a ostatnio przez J. Grabowskiego82. Obszernego omówienia zbioru około
30 tysięcy kopii pieczęci doczekała się kolekcja materiałów po Marianie Gumowskim z Ossolineum83. Odnotować należy także publikację ze zbiorów M. Gumowskiego przechowywanych
w AGAD — 553 odciski pieczęci głównie z XIX w., w tym miejskich, w nietrafnie zatytułowanym katalogu przygotowanym przez W. Perkuna84.
Marian Gumowski, zadziwiając zakresem podjętych prac oraz liczbą zebranych źródeł, świadom był niewyczerpania podjętych tematów oraz potrzeby ciągłego weryfikowania i uzupełniania ustaleń poprzedników oraz własnych. Jak pokornie zauważał w 1939 r. w pracy o herbach
i pieczęciach na Pomorzu: „Dzieła — — są pełne błędów i braków i dzisiejszym wymogom nie
odpowiadają zupełnie. Przystępując niniejszym do gruntowniejszego opracowania tego tematu,
jesteśmy świadomi również i własnych błędów, które może następni badacze późniejszymi pracami uzupełnią”85.
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Heraldyka i sfragistyka zachodniopomorska
w badaniach Mariana Gumowskiego
Obszar Pomorza Zachodniego do 1945 r. z naturalnych względów pozostawał właściwie poza
zainteresowaniem polskich heraldyków i sfragistyków. Jedynie Antoni Małecki w swych Studiach
heraldycznych z 1890 r. nieco miejsca poświęcił sigillom książąt zachodniopomorskich do 1278 r.
w kontekście rozwoju wyobrażeń napieczętnych, a zwłaszcza godeł pojawiających się na tarczach
i proporcach pieczęci konnych i pieszych1. Zdecydowanie mniej miejsca Pomorzu Zachodniemu
poświęcił Franciszek Piekosiński w Pieczęciach polskich wieków średnich, który tylko wymienił
kilka pieczęci książęcych z przełomu XII i XIII w.2 Uwagę badaczy polskich ziemie Pomorza Zachodniego przyciągnęły dopiero po przyłączeniu do Rzeczypospolitej, aczkolwiek zmiany ustrojowe i polityczne oraz związane z nimi zmiany metodologii i obszarów badawczych spowodowały,
że studia heraldyczno–sfragistyczne początkowo nie rozwijały się na większą skalę. Dopiero okres
odwilży i przygotowania do obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w jakiejś mierze zmieniły
ten stan3. Nie oznacza to jednak, że już wcześniej nie pojawiały się publikacje poświęcone herbom
i pieczęciom zachodniopomorskim. Prekursorem tych badań był przy tym niewątpliwie Marian
Gumowski.
Już w 1950 r. ukazał się pierwszy obszerny artykuł tego badacza poświęcony pieczęciom książąt szeroko rozumianego Pomorza, a zatem obejmującego zarówno obszar nazywany obecnie
Pomorzem Zachodnim, jak i księstwo rugijskie oraz księstwa wschodniopomorskie pod panowaniem Sobiesławiców4. Z kolei w 1960 r. w dwóch sztandarowych pracach Gumowskiego pt. Herby miast polskich i Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII–XIV wieku ujęte zostały również herby
i pieczęcie miast Pomorza Zachodniego znajdujących się obecnie w granicach Rzeczypospolitej5. Mniej więcej w tym samym czasie opublikowane zostały także bardziej analityczne artykuły,
1

A. Małecki, Studia heraldyczne, t. 1, Lwów 1890, s. 242–251.
F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich, Kraków 1899, s. 28–29: nr 10, 11; s. 49: nr 36, 37.
3
O rozwoju polskich badań z zakresu heraldyki zachodniopomorskiej zob.: A. Gut, Heraldyka zachodniopomorska
w historiografii polskiej, [w:] Wokół znaków i symboli. Herby, monety i pieczęcie na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej
do 1945 r., red. A. Chlebowska, A. Gut, Warszawa 2008, s. 9–19.
4
M. Gumowski, Pieczęcie książąt pomorskich, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, t. 16, 1950, z. 1–4,
s. 22–66.
5
Tenże, Herby miast polskich, Warszawa 1960; tenże, Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII–XIV wieku (=Roczniki
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. 62, 1957, z. 2), Toruń 1960.
2
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będące pokłosiem badań związanych z wymienionymi wyżej pracami, dotyczące pieczęci i herbów kilku miast pomorskich: Koszalina6, Gryfic, Trzebiatowa nad Regą, Płot, Łobza, Reska,
Węgorzyna7, Pyrzyc, Lipian i Wierzbna (obecnie wieś)8. Do bibliografii prac M. Gumowskiego
nad heraldyką i sfragistyką zachodniopomorską dodać należy jeszcze powstałą przed II wojną
światową publikację dotyczącą herbów miast ówczesnego województwa pomorskiego, w której
zajmował się Człopą, Mirosławcem (Frydląd Marchijski), Tucznem i Wałczem, leżącymi w granicach obecnego województwa zachodniopomorskiego9.
Zasadniczo zatem publikacji Mariana Gumowskiego dotyczących Pomorza Zachodniego nie
było zbyt wiele, ale niewątpliwie to one właśnie wprowadziły herby i pieczęcie tego obszaru
do heraldyki i sfragistyki polskiej. W opracowaniu poświęconym pieczęciom książąt pomorskich
przedstawił 10710 sigillów Gryfitów oraz niektórych ich małżonek. W tej liczbie znajduje się 96
pieczęci czterdziestu pięciu książąt od najstarszych znanych XII–wiecznych Bogusława I księcia
szczecińskiego i Kazimierza I księcia dymińskiego, poprzez wykształcone w XIV w. linie szczecińską, wołogoską i słupską, aż do Bogusława XIV, ostatniego z władców Księstwa Pomorskiego, oraz 9 pieczęci książęcych żon (Anastazji żony Bogusława I, Mirosławy żony Bogusława II,
Ingardy żony Kazimierza II, Marianny i Matyldy żon Barnima I, Elżbiety żony Warcisława IV,
Elżbiety żony Bogusława V, Agnieszki żony Barnima III, Filipy żony Eryka I) i 2 pieczęcie Mirosławy córki Ottona I. Wszystkie wymienione w tekście pieczęcie opisane zostały według pewnego
schematu. Pierwszym jego elementem było imię właściciela wraz z informacją o tym, do której
książęcej linii należał władca. Warto przy tym zaznaczyć, że nie zawsze pokrywa się to z obecnie
wykorzystywanymi w historiografii podziałami. Wszystkich XIII–wiecznych książąt szczecińskich Gumowski określał bowiem mianem książąt pomorskich, wyróżniając tylko drugą z linii
jako dymińską. Dopiero od podziału z 1278 r. konsekwentnie wydzielał obie nowe linie, a więc
szczecińską i wołogoską, tytułu „książę pomorski” używając jedynie dla władców panujących nad
zjednoczonym księstwem. Gumowski nie wyróżnił także władców z istniejącej w XIV i XV w.
linii słupskiej, których zaliczał do książąt wołogoskich. Następne elementy opisu dotyczyły już
samej pieczęci. Były to: napis otokowy (w tekście artykułu zapisany zawsze majuskułą; rzeczywisty krój czcionki podany został zbiorczo w przypisie), rozmiar, opis wizerunku napieczętnego,
daty skrajne użycia pieczęci lub jedyne znane daty, objaśnienia. Nie wszystkie elementy pojawiały
się oczywiście we wszystkich notkach. W niektórych bowiem przypadkach pieczęcie znane są jedynie z XIX–wiecznych publikacji, w których brakowało informacji o napisie, rozmiarze czy
datach użycia pieczęci. Przykładem takiego opisu może być pieczęć Anastazji żony Bogusława I,
o której wiadomo zaledwie tyle, że księżna jej używała, ale zupełnie nieznany jest jej wygląd. Jeżeli
chodzi natomiast o tzw. objaśnienia, to zawierały one w głównej mierze informacje dotyczące
genealogii właścicieli pieczęci (w dużej części dziś już nieaktualne, zwłaszcza jeśli chodzi o książąt

6

Tenże, Koszalin — jego herb i pieczęcie, [w:] Z dziejów Koszalina (=„Biblioteka Słupska”, t. 7), Poznań–Słupsk
1960, s. 95–106.
7
Tenże, Pieczęcie i herby niektórych miast pomorskich, „Przegląd Zachodniopomorski”, R. XV, 1971, z. 3, s. 113–132.
8
Tenże, Najstarsze pieczęcie i herby Pyrzyc, Lipian i Wierzbna, „Zeszyty Pyrzyckie”, t. 5, 1974, s. 179–182.
9
Tenże, Pieczęcie i herby miast pomorskich, (=„Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, R. 44, 1939), Toruń
1939.
10
W artykule podanych jest 109 numerów, ale wśród pieczęci pojawia się także pieczęć Przybysława, który był
księciem meklemburskim, choć przez krótki czas — w latach 1287–1288 — panował nad Białogardem (J. Spors,
Dzieje polityczne ziem sławieńskiej, słupskiej i białogardzkiej XII–XIV w., Poznań 1973, s. 146–151), a także Racibora
sławieńskiego, którego pochodzenie jest do dziś dyskusyjne (E. Rymar, Rodowód książąt pomorskich, t. 1, Szczecin
1995, s. 228).
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XII–XIII–wiecznych), a także wyjaśnienia odnoszące się do tytulatury zawartej w napisie otokowym11. Dodać należy, że tekst został uzupełniony ilustracjami niektórych pieczęci. Jest to 50
pieczęci, a zatem prawie połowa opisanych, umieszczonych na trzynastu oddzielnych tablicach.
Tak jak w przypadku większości ilustracji publikowanych przez Gumowskiego, są to grafitowe
rysunki na kalce.
Kolejne opracowania Gumowskiego dotyczyły już wyłącznie heraldyki i sfragistyki miejskiej.
Jak już wspomniano wyżej w 1960 r. ukazały się dwie zbiorcze pozycje dotyczące herbów i pieczęci miast polskich. Do druku jednak jako pierwsze trafiły Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII
i XIV wieku, bo jak wynika ze wstępu praca istniała w 1954 r.12 W opracowaniu ujęte zostały
sigilla około 50 miejscowości z terenu obecnego województwa zachodniopomorskiego. W grupie tej znalazły się nie tylko współczesne miasta, ale również wsie, które w ciągu stuleci utraciły
swój miejski status: Banie, Strzmiele, Widuchowa, Wierzbno czy Dąbie, które w 1948 r. stało się
dzielnicą Szczecina. Pierwsza uwaga, która nasuwa się przy analizie tekstu, dotyczy nazewnictwa.
Jasne jest przy tym, że bezpośrednio po II wojnie światowej proces wprowadzania polskich nazw
miejscowych trwał stosunkowo długo, ale już w latach 50. XX w. nie istniały nazwy Frydląd Marchijski i Jakubowo, pod którymi Gumowski umieścił Mirosławiec13 i Dobrzany. Obowiązujące
nazwy autor zresztą znał, bo umieścił je w tekście, ale podanie w nagłówkach błędnych określeń
utrudnia poszukiwania. Podobnie Gumowski używa błędnych nazw rzek: Prośnica zamiast obowiązującej od 1948 r. Parsęty oraz Draga zamiast obowiązującej od 1949 r. Drawy. Przedstawione
w opracowaniu pieczęci w większości przypadków znane były Gumowskiemu jedynie z opisów
zawartych w XIX–wiecznym dziele Ottona Huppa Die Wappen und Siegel der deutschen Städte,
Flecken und Dörfer oraz z odcisków lakowych i odlewów gipsowych zachowanych w muzeum
i archiwum w Szczecinie. Informacje o pieczęciach pochodzą zasadniczo od Huppa, który tych
najstarszych pieczęci także nie widział, a znał je tylko z XVIII–wiecznych rysunków Oelricha.
Nie można w tym przypadku zarzucić więc błędów Gumowskiemu, bo zastrzeżenia możemy
mieć jedynie co do wiarygodności Oelricha. Jednak przyjrzeć się trzeba również proponowanym
przez Gumowskiego interpretacjom poszczególnych elementów wyobrażeń napieczętnych. Ponownie w większości przypadków objaśnienia te nie budzą zastrzeżeń, przede wszystkim dlatego,
że geneza poszczególnych elementów typu gryf pomorski, orzeł brandenburski, herby rodowe
czy elementy architektoniczne jest czytelna i łatwa do ustalenia. Jednak tam, gdzie pojawiają się
elementy dyskusyjne, niejasne nawet do chwili obecnej, interpretacje Gumowskiego nie budzą
zaufania. Tak jest w przypadku pieczęci Chojny czy Stargardu Szczecińskiego.
Najstarsza pieczęć Chojny pochodzi zapewne z przełomu XIII/XIV w., a jej nieco uszkodzony odcisk zachował się przy dokumencie miasta z 4 X 1319 r.14 Gumowski jednak, powtarzając
za Huppem, najstarszy odcisk znał z 1331 r.15 W polu tej pieczęci przedstawiono zasiadającego
na tronie króla z długimi kędzierzawymi włosami, którego stopy spoczywały na trzech małych
pagórkach. Na wyciągniętych rękach władca trzymał dwa zwrócone do siebie hełmy z orlim
skrzydłem w klejnocie, a poniżej — pod każdym hełmem — umieszczono po jednej tarczy herbowej z orłem. W regionalnej literaturze już od XVIII w. próbowano zidentyfikować postać króla
11

M. Gumowski, Pieczęcie książąt..., s. 27: nr 1–2, s. 31: nr 15, s. 41–42: nr 52, 53, 56, 57 itd.
Tenże, Najstarsze pieczęcie..., s. 29.
13
Frydlądem Marchijskim Gumowski zajmował się już w 1939 r. (Pieczęcie i herby miast pomorskich..., s. 45–46).
14
Pommersches Urkundenbuch, Bd. V, nr 3298; Landesarchiv Greifswald, Rep. 2, Ducalia, nr 26. H. Bütow, Die
Siegel der Stadt Königsberg und deren Wappen, Königsberger Kreiskalender, Jg. 8, 1938, s. 18: wspomina o użyciu tej
pieczęci już w 1312 r. Jednak w 1938 r. pieczęci tej przy dokumencie nie było.
15
M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie..., s. 53.
12
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z konkretnym władcą; zadania tego podjął się również Gumowski. Ponieważ jednak nie znał
on najstarszych odcisków, ponieważ nie orientował się również w najdawniejszych dziejach Chojny, ukuł hipotezę, według której na pieczęci umieszczono postać Ludwika Bawarskiego, króla
niemieckiego od 1323 r., a od 1328 r. — cesarza rzymskiego. Uznał zatem, że pieczęć powstała
nieco przed 1331 r., zapewne w latach 1323–1328, za panowania w Nowej Marchii Ludwika
Bawarskiego, który jeszcze jako margrabia brandenburski według jego opinii lokował również
Chojnę16. Jak pokazały dokładniejsze badania, pieczęć istniała jednak już wcześniej, a miasto
lokowali margrabiowie z dynastii askańskiej wymarłej w 1319 r.17 Wizerunek króla na pieczęci
Chojny nie może mieć zatem nic wspólnego z królem Ludwikiem Bawarskim, a wiązać należy go
raczej z niemiecką nazwą miasta — Königsberg18.
W przypadku najstarszej pieczęci Stargardu Szczecińskiego trudności interpretacyjnych przysparza mała tarcza herbowa umieszczona w prześwicie bramy miejskiej, ponad którą znajdował
się kroczący gryf. Owa tarcza herbowa z pasem w swym polu interpretowana była od XIX w.
na różne sposoby, ponieważ nie znano dokładnej daty lokacji miasta i przypuszczano, że mógł jej
dokonać któryś z kamieńskich biskupów19. Własną hipotezę wysunął także Gumowski, opierając się przy tym na całkowicie błędnych informacjach o historii Stargardu w początkach XIII w.
W tekście opracowania podał on bowiem, że od 1229 r. Stargard był własnością joannitów, którzy także dokonali jego lokacji. W tarczy chciał widzieć zatem osobisty herb któregoś z przełożonych tego zakonu, za czasów którego nadano Stargardowi prawa miejskie20. Ta interpretacja jest
jednak całkowicie błędna przede wszystkim dlatego, że miasto nigdy do joannitów nie należało,
lokacji dokonał zaś książę szczeciński Barnim I, a jej proces zakończył się w 1253 r. Interpretacja
Gumowskiego jest zatem całkowicie ahistoryczna i — choć kwestia symboliki owej tarczy do dziś
nie jest jednoznacznie rozwiązana — nie powinno się jej uwzględniać jako jednej z możliwych
hipotez21.
W zupełnie dowolny sposób Gumowski zmienił także przynależność jednej z pieczęci Szczecina. Z literatury wynikało bowiem, że wśród szeregu sigillów szczecińskich o okrągłym kształcie
znajdować się miała pieczęć ostroowalna z napisem S CIVITATIS: STETIN: AQVA. Jak wynika
z tekstu, Gumowski tej pieczęci nigdy nie widział, ale nie przeszkadzało mu to w zanegowaniu
ustaleń Hermanna Dannenberga i Ottona Huppa i „poprawieniu” napisu otokowego, w którym
zamienił AQVA na NOVE. W ten sposób zmniejszył liczbę pieczęci Szczecina, powiększając
automatycznie grupę pieczęci szczecineckich22. Poprawka ta ma jednak charakter całkowicie intencjonalny i dowolny. Owa ostroowalna pieczęć zachowała się bowiem do dziś w Archiwum
Państwowym w Szczecinie w zbiorze tłoków i odcisków pieczętnych23. Analiza paleograficzna
wskazuje przy tym, że rację mieli niemieccy badacze, bo w napisie wyraźnie widać słowo AQVA,
16

Tamże, s. 53.
Ustalenia Gumowskiego pojawiają się jednak również we współczesnej literaturze heraldycznej; zob.: A. Plewako,
J. Wanag, Herby miast polskich, Warszawa 1994, s. 26; W. Strzyżewski, Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku,
Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku, Zielona Góra 1999, s. 80, 91.
18
A. Gut, Rozwój i symbolika herbu Chojny, [w:] Chojna i okolice na przestrzeni wieków, red. R. Skrycki, Chojna–
Zielona Góra 2007, s. 29–32.
19
Przegląd daje A. Gut, Rozwój herbu Stargardu Szczecińskiego od XIII do końca XVIII wieku, „Przegląd Zachodniopomorski”, R. X, 1995, z. 4, s. 118–119.
20
M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie..., s. 205–206.
21
Być może chodzi tu o herb Hanzy, której aktywnym członkiem był Stargard; por. O. Hupp, Deutsche Ortswappen,
brw, b. pag.; A. Gut, Rozwój herbu Stargardu..., s. 119; W. Strzyżewski, Treści symboliczne..., s. 149.
22
M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie..., s. 219–220.
23
AP Szczecin, Zbiór tłoków, kaseton 2, nr 406.
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a nie NOVE. Dlatego też, choć może to nie pasować do powszechnych wyobrażeń o pieczęciach
miejskich, należy ją zaliczyć do sigillów Szczecina.
Błędy pojawiły się również w kolejnej syntezie M. Gumowskiego, czyli w Herbach miast polskich. Pierwsze uwagi nasuwają się już do obszernego wstępu, stanowiącego właściwie syntezę
ówczesnego stanu badań nad polską heraldyką miejską. Dla herbów miast zachodniopomorskich
ważny jest zwłaszcza rozdział III poświęcony ikonografii, zawierający zestawienia miast, w których elementy heraldyczne należały do poszczególnych grup godeł wyróżnionych przez autora.
Podobne zestawienia znajdowały się zresztą również w pracy o pieczęciach, jednak tam — przy
dużej ilości miast posługujących się podobnym symbolem — Gumowski wyraźnie skracał listę
przy pomocy „etc.” Skrótu tego brak w opracowaniu dotyczącym herbów, co sugeruje, że spisy
miast są kompletne. A tak jednak nie jest. W zestawieniu herbów z gryfem pomorskim brakuje
bowiem Trzebiatowa, ale za to błędnie wymieniono Gryfów Śląski i Pieniężnicę, a także jakiś Dąb
(nie pojawia się w herbarzu, być może chodzi o Dąbie, które jednak w owym czasie stanowiło
dzielnicę Szczecina) oraz leżący już po niemieckiej stronie Dymin (Demmin)24. Wśród herbów
z głową gryfa zabrakło natomiast Polic, w grupie z herbem rodu — Cedyni z połukołem von Jagowów25, a wśród herbów mówiących — Choszczna (Arnswalde), Chojny (Königsberg) czy Reska (Regenwalde)26. Z kolei wilk z herbu Łobza bezpodstawnie zakwalifikowany został do dwóch
różnych grup. Po raz pierwszy, poprawnie — do herbów zawierających osobisty herb lokatora,
w tym przypadku rodu von Borck27, po raz drugi, błędnie — do herbów mówiących o położeniu
naturalnym i gospodarce28. Zrobił to zresztą autor wbrew własnym zaleceniom, ponieważ pisząc
o herbach z godłami związanymi z gospodarką i przyrodą, wyraźnie podkreślał, że herbów tych nie
należy mylić z podobnymi godłami książęcymi lub rycerskimi, które już były wymienione w poprzednich grupach29.
Błędy, wynikające zresztą z różnych przyczyn, pojawiły się również w części o charakterze
herbarza. Najbardziej rzucają się w oczy nieprawidłowe herby Płot, Chojny, Wałcza, Recza czy
Koszalina. W przypadku Płot w herbie pokazano wspiętego gryfa z koniczyną w szponach, choć
na wszystkich pieczęciach miasta widniał tylko gryf. Błąd ten sprostował zresztą sam Gumowski
w swej późniejszej pracy poświęconej m. in. pieczęciom i herbowi tego miasta30.
Inaczej wygląda sprawa herbu Chojny i Wałcza. Zamieszczone w książce herby tych miast
nijak się mają do głoszonej przez samego Gumowskiego tezy, że za herb uznawać należy wizerunek, który najdłużej występował na miejskich pieczęciach31. W przypadku Chojny jako herb
przedstawiony został stylizowany wizerunek z najstarszej pieczęci, a zatem zasiadający na tronie
król z pełnymi herbami margrabiów brandenburskich w dłoniach32, chociaż już od połowy XIV
wieku pojawiły się sekrety z samym popiersiem lub głową króla. I taki właśnie wizerunek występował od końca XVI wieku na chojeńskich pieczęciach herbowych, a także w XVII–wiecznej
ikonografii w herbarzu Siebmachera i w Topographii Meriana33. Za herb miasta należałoby za24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

M. Gumowski, Herby miast..., s. 47.
Tamże, s. 47, 50.
Tamże, s. 42.
Tamże, s. 50.
Tamże, s. 56.
Tamże, s. 56.
Tenże, Pieczęcie i herby niektórych..., s. 124.
Tenże, Herby miast..., s. 75–76.
Tamże, s. 148.
Dokładnie A. Gut, Rozwój i symbolika herbu Chojny..., s. 25–26.
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tem uznać głowę króla, jak uczynił to już O. Hupp34. Jako herb Wałcza Gumowski przedstawił
natomiast trzy złote snopy na opak w polu błękitnym35. Jednak już w swej wcześniejszej pracy
z 1939 r. słusznie wskazywał, że takim herbem posługiwało się Nowe Miasto Wałcz, które rozwinęło się w pobliżu Starego Wałcza i w 1633 r. otrzymało prawa miejskie36. Kiedy w 1658 r.
odrębność Nowego Miasta została jednak zlikwidowana i obie miejscowości połączono, powstała
nowa pieczęć łącząca w sobie koronę z herbu starego Wałcza z całkowicie nowymi elementami:
skrzyżowanymi mieczem i gałązką palmową oraz gwiazdą37. Takie też wyobrażenie było używane
przez miasto najdłużej38.
Inny jest natomiast przypadek Koszalina. Gumowski umieścił bowiem w herbarzu całkowicie
poprawny herb, przedstawiający w polu czerwonym głowę św. Jana Chrzciciela na złotej paterze39. Jednak już w 1960 r. herb ten nie był aktualny. We wrześniu 1958 r. Miejska Rada Narodowa w Koszalinie podjęła bowiem decyzję o zmianie herbu, zatwierdzoną uchwałą nr 9/59
z 10 II 1959 r.40 Wprowadzony przez tę uchwałę herb, wzorowany na konnej pieczęci książęcej
Bogusława II, obowiązuje niestety do chwili obecnej.
Sprawa herbu Koszalina była chyba zresztą powodem powstania kolejnej pracy M. Gumowskiego. Został on bowiem poproszony o opinię w kwestiach heraldyki tego miasta41, w efekcie
czego powstał artykuł poświęcony koszalińskim pieczęciom i herbowi42. Tytuł publikacji jest
jednak nieco mylny, ponieważ Gumowski przedstawił zaledwie siedem najstarszych pieczęci
miasta, chociaż obecnie do początków XX w. znanych jest ok. 20 ich typów. Głównym celem
artykułu zdaje się raczej udowodnienie, że herbem miasta powinna być głowa św. Jana. Z drugiej strony chodziło również o wykazanie, że historycznych podstaw nie ma herb Koszalina
uchwalony 31 VIII 1938 r. pod wpływem ideologii nazistowskiej43, przedstawiający złotą „runę”
w polu czerwonym. Analiza wyobrażeń napieczętnych służyć miała w tym przypadku wyłącznie
wykazaniu, że na niemal wszystkich pieczęciach — z wyjątkiem najstarszej — występowała
głowa Jana Chrzciciela, na żadnej natomiast nie było owej „runy”, czyli znaku przypominającego literę Z pomiędzy dwoma kręgami. Nie jest to zatem w pełnym słowa tego znaczeniu
opracowanie o charakterze sfragistyczno–heraldycznym. Nie da się na jego podstawie odtworzyć

34

O. Hupp, Die Wappen und Siegel der deutschen Städte, Flecken und Dörfer, H. 1: Ostpreussen, Westpreussen und
Brandenburg, Frankfurt a. M. 1894, s. 46.
35
M. Gumowski, Herby miast..., s. 334.
36
Tenże, Pieczęcie i herby miast pomorskich..., s. 177–179.
37
Z. Boras, O właściwy herb miasta Wałcza, „Rocznik Nadnotecki”, t. 5, 1973, s. 145–149; M. Adamczewski,
Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2000, s. 85–86; M. Hlebionek, Pieczęcie miasta
Wałcza, „Zeszyty Wałeckie”, nr 1, 2005, s. 153–165.
38
W przypadku Wałcza pojawia się zresztą jeszcze jeden problem. Herb Nowego Wałcza znany był bowiem
jedynie z informacji pochodzących właśnie od Mariana Gumowskiego, który bez żadnych wątpliwości podawał,
że na herbowej pieczęci umieszczone były trzy snopy na opak w układzie 2,1. Dokładniejsza analiza zabytków
sfragistycznych przeprowadzona ostatnio przez M. Hlebionka nie daje jednak już tak jednoznacznych wyników;
zob.: M. Hlebionek, Pieczęcie miasta Wałcza..., s. 158–160.
39
M. Gumowski, Herby miast..., s. 205.
40
S. Z. Kempisty, Dzieje herbu koszalińskiego w latach 1958–1991, „Przegląd Zachodniopomorski”, R. XIV, 1999,
z. 1, s. 167–171.
41
Dodatek I: Uzasadnienie w sprawie zmiany godła i barw miasta Koszalina, [w:] Z dziejów Koszalina..., s. 107.
42
M. Gumowski, Koszalin — jego herb..., s. 95–106.
43
Dokładnie o okolicznościach uchwalenia zob. A. Gut, Wpływ ideologii narodowosocjalistycznej na niemiecką heraldykę samorządową na przykładzie prowincji Pomorze, [w:] Heraldyka polska w okresie II wojny światowej (1939–1945),
red. S. K. Kuczyński, Włocławek 2005, s. 27–29.
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chociażby systemu sfragistycznego, funkcjonowania pieczęci w kancelarii miejskiej czy zmian
stylistyczno–estetycznych.
Takiej wyraźnej tezy nie miały już dwa kolejne artykuły, które ukazały się po dłuższej przerwie na początku lat 70. XX w. i zawierały przegląd pieczęci 9 miejscowości zachodniopomorskich (w tym 8 miast) z trzech ówczesnych powiatów: gryfickiego, łobeskiego i pyrzyckiego44.
Podstawowym celem tego przeglądu było bowiem ustalenie poprawnej wersji herbu. Gumowski
starał się w tym przypadku zestawić w miarę pełne wykazy pieczęci, choć kończył je na przełomie XVIII i XIX w. W większości przypadków informacje pochodziły ze starszej literatury niemieckiej, zwłaszcza od Huppa i Dannenberga, aczkolwiek tam, gdzie było to możliwe, starał się je
uzupełniać o wizerunki z odcisków odnalezionych w różnych archiwach polskich. Nie wszystkim
jednak identyfikacjom właścicieli dokonanym przez Gumowskiego można zaufać. Bliżej można
by przyjrzeć się np. rzekomo pieczęciom sekretnym Reska, które w innych opracowaniach uznane zostały za darłowskie45. Niezbyt trafne są również niektóre interpretacje elementów składowych godeł herbowych, co niestety wpływa negatywnie na współczesną heraldykę samorządową.
Szczególnie należy tu wskazać na lilię z pieczęci i herbu Gryfic, której symbolikę lepiej powiązać z kościołem mariackim w tym mieście niż z pieczęcią Świętopełka II, księcia gdańskiego,
jak uczynił to Gumowski46. Ta hipoteza odbiła się w herbie współczesnego powiatu gryfickiego
przedstawiającego w tarczy dwudzielnej w skos w polu pierwszym gryfa pomorskiego, a w polu
drugim — osiem lilii, które — jak czytamy w uzasadnieniu — mają nawiązywać do Świętopełka,
księcia, który nigdy nie miał nic wspólnego z ziemiami wchodzącymi w skład powiatu47. Podobną dowolność znajdujemy w objaśnieniu symboliki róży na pieczęciach i w herbie Pyrzyc, która
według Gumowskiego nawiązywać miała do jakiejś nieznanej legendy o miłości księcia do mieszczanki48. Już jednak wcześniej poprawnie ustalono, że była ona znakiem mennicy pyrzyckiej,
co podawał nawet O. Hupp w swej pracy, znanej przecież Gumowskiemu49. Nieco zaskakujące
wydają się również zarzuty, jakie stawiał autor Ludwikowi Brüggemannowi, autorowi jednego
z dwóch XVIII–wiecznych pomorskich kompendiów statystyczno–historycznych, w których
obok szczegółowych wiadomości o historii, ludności czy gospodarce miejscowości pomorskich
autorzy podawali także wygląd ich herbu lub pieczęci50. Według Brüggemanna herbem Gryfic był
bowiem w błękitnym polu czerwony gryf nad falami rzeki, a nie — jak na ówczesnych pieczęciach
— gryf trzymający w szponach lilię. Informację tę Gumowski uznał zatem za błędną, zwłaszcza
że jeszcze dodatkowo podane przez Brüggemanna barwy — czerwień na błękicie — łamały zasadę alternacji, przez co dla Gumowskiego były zupełnie nie do przyjęcia51. Dokonana przez
autora ocena wiarygodności informacji Brüggemanna nie może być jednak poprawna, zwłaszcza
że — jak się wydaje — Gumowski znał je wyłącznie z opracowania Huppa. Dotychczasowe badania wskazują natomiast, że dane podawane przez XVIII–wiecznego badacza są w większości
wiarygodne. Pochodzą one bowiem w głównej mierze od miejscowych urzędników komunalnych, państwowych i kościelnych, a także z archiwum rejencji przechowującego dawne archiwalia
44
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Tamże, s. 114.
47
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książęce i kościelne. W badaniach udało się nawet potwierdzić najbardziej chyba zaskakującą jego
informację heraldyczną, jakoby Maszewo posługiwało się na pieczęci pentagramem, w co wątpił
nawet O. Hupp52. Gumowski nie powinien zatem kwestionować danych Brüggemanna, a raczej
uznać je za wyraz stanu pewnej „heraldycznej świadomości” mieszkańców Gryfic w końcu XVIII
wieku. Także barwy herbu mogą być autentyczne, czerwonym gryfem w błękicie posługiwali się
bowiem Gryfici jako herbem księstwa szczecińskiego, na którego obszarze leżały Gryfice.
Przedstawiona powyżej analiza zawartości poszczególnych prac Mariana Gumowskiego wymaga jeszcze uzupełnienia w odniesieniu do źródeł informacji podawanych przez niego o pieczęciach i herbach zachodniopomorskich. W przypadku pieczęci książęcych były to w głównej
mierze XIX–wieczne opracowania niemieckie Friedricha A. Vossberga i Theodora Pyla53 oraz
kodeksy dyplomatyczne: pomorski i meklemburski. Przy sfragistyce i heraldyce miejskiej największą rolę odgrywały również pochodzące z tego okresu — wspominane wcześniej — prace
Ottona Huppa z zakresu heraldyki i Hermanna Dannenberga z zakresu numizmatyki54. W opracowaniach obu typów — a więc i książęcych i miejskich — Gumowski wykorzystywał także
znajdujące się w Archiwum Państwowym w Szczecinie i w ówczesnym szczecińskim muzeum
miejskim (obecnie Muzeum Narodowe w Szczecinie) gipsowe odlewy i lakowe odciski stanowiące wyodrębnione kolekcje sfragistyczne, a zatem oderwane od dokumentów. Z informacji
M. Gumowskiego wynika, że z kopii tych korzystał w Szczecinie w 1947 roku55, choć bytności
tej nie udało się potwierdzić. W niewielkim zakresie materiał źródłowy uzupełniony został o informacje o oryginalnych odciskach znalezionych w czasie kwerend w archiwach toruńskim czy
gdańskim, a także o kopiach w Muzeum Narodowym w Krakowie.
W przeważającej mierze mamy zatem do czynienia z danymi pochodzącymi z dawniejszych
badań niemieckich. Niestety, w zakresie heraldyki i sfragistyki zachodniopomorskiej Gumowski
nie dokonał właściwie żadnej systematycznej kwerendy w zespołach archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie i — co może bardziej oczywiste — w Landesarchiv w Greifswaldzie. A jak się wydaje, kwerenda taka mogłaby wnieść jeszcze wiele nowych
ustaleń, zwłaszcza w kwestiach sfragistycznych. Potrzeba takiej kwerendy zdaje się tym bardziej
aktualna, że nie jesteśmy obecnie w stanie zweryfikować wielu informacji Gumowskiego dotyczących pieczęci odnalezionych przez niego samego. Zasadniczo bowiem w przypisach badacz
ten odwoływał się jedynie do literatury, a informacje typu pieczątka taka znalazła się w Archiwum
toruńskim na dokumencie z 1748 roku56 niewiele mogą pomóc w ponownym dotarciu do materiału źródłowego. Zresztą w najpóźniejszych artykułach zdarzało się, że zupełnie pomijał kwestie
proweniencji niektórych sigillów57. W wielu przypadkach za kodeksami dyplomatycznymi i za
Huppem podawał nieaktualne po 1945 r. wiadomości o miejscach przechowywania dokumentów, przy których odnaleziono konkretne odciski. W świetle jego prac najwięcej najstarszych
pieczęci odnaleźć można w archiwum w Szczecinie, co niestety całkowicie rozmijało się ze stanem
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A. Gut, Rozwój i symbolika herbu Maszewa, [w:] Maszewo i okolice na przestrzeni wieków, red. A. Chlebowska,
Szczecin 2008, s. 46–47, 49–50.
53
F. A. Vossberg, Siegel des Mittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien, Pommern und Preussen, Berlin 1854; T. Pyl,
Die Entwicklung des Pommerschen Wappens, Greifswald 1894 (=Pommersche Geschichtdenkmäler, Bd. 7).
54
O. Hupp, Die Wappen und Siegel...; H. Danneberg, Münzgeschichte Pommerns im Mittelalter, Berlin 1896.
55
M. Gumowski, Pieczęcie i herby niektórych..., s. 113.
56
Tamże, s. 125.
57
Np. w artykule Najstarsze pieczęcie i herby... na stronach 179–181 wymienił 10 pieczęci Pyrzyc, z których siedem
podaje również O. Hupp. W przypadku pozostałych 3 pieczęci nie określił Gumowski miejsca ich odnalezienia.

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

Heraldyka i sfragistyka zachodniopomorska w badaniach Mariana Gumowskiego

155

faktycznym58. Zwrócić też należy uwagę na częste pomyłki literowe w napisach napieczętnych.
Trudno dziś ocenić, czy były one wynikiem niedokładnej korekty autorskiej, czy zamierzonymi
poprawkami, aczkolwiek ta druga możliwość wydaje się mniej prawdopodobna. W każdym razie jednak napisy te lepiej odczytywać z niemieckich opracowań lub z zachowanych lakowych
odcisków.
Jednoznaczna ocena heraldyczno–sfragistycznego dorobku Mariana Gumowskiego dla Pomorza Zachodniego nie jest jednak łatwa. Nie można bowiem nie zauważyć i nie pamiętać o wymienionych wyżej mankamentach jego opracowań. Z drugiej jednak strony nie należy zapominać,
że to dzięki Gumowskiemu niemieckie ustalenia heraldyczno–sfragistyczne dotyczące Pomorza
Zachodniego po raz pierwszy znalazły miejsce w polskiej historiografii, że przez długi czas był
on właściwie jedynym polskim badaczem, który starał się usystematyzować wiedzę o zachodniopomorskich pieczęciach i herbach. Po dziś dzień prace jego stanowią punkt, z którego trzeba
wyjść, by sfragistyczne i heraldyczne analizy doprowadzić do szczęśliwego końca.

58

Podobna ocena już u A. Rusakiewicz, Najdawniejsze godła książąt wschodniopomorskich: lilia i gryf, [w:] Biskupi,
lennicy, żeglarze, red. B. Śliwiński, Gdańska 2003 (=Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 9), s. 151.
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Śląsk w badaniach sfragistycznych
i heraldycznych Mariana Gumowskiego
Bogactwo twórczości naukowej Mariana Gumowskiego powoduje, że wyszukanie prac poświęconych sfragistyce i heraldyce Śląska wydaje się nieskomplikowane. Kiedy jednak dokładnie
przyjrzeć się dziełom tego autora, okazuje się, że prace dotyczące Śląska stanowiły niewielką
grupę. W okresie przed II wojną światową Gumowski opublikował dwa główne dzieła, których tematyka dotyczyła sfragistyki i heraldyki śląskiej. Pierwsze, poświęcone pieczęciom śląskim
do końca XIV w., wydane w trzecim tomie Historii Śląska1; drugie to praca poświęcona pieczęciom i herbom miejscowości województwa śląskiego2. Obie publikacje wydane zostały w latach 30. XX w. i stanowiły pierwsze w języku polskim kompleksowe ujęcia sfragistyki śląskiej
odnoszącej się do różnych posiadaczy pieczęci i herbów.
Pierwsze z wymienionych dzieł, czyli trzeci tom historii Śląska zawierało dwa znaczące, również objętościowo, rozdziały autorstwa M. Gumowskiego, jeden o pieczęciach śląskich, drugi
o monecie na Śląsku. Pieczęcie śląskie wieków średnich opisane zostały przez Gumowskiego
z uwzględnieniem zabytków sfragistycznych do końca XIV wieku, co już stanowiło novum, bowiem dotychczasowi badacze kończyli swe poszukiwania najpóźniej na przełomie XIII i XIV
wieku. Marian Gumowski zdawał sobie również sprawę, jakie znaczenie w badaniach nad polską
sfragistyką ma Śląsk, pisząc Sfragistyka polska nawet ograniczona do wieków średnich to materiał
olbrzymi [...] Ale w tej masie materiału na pierwsze miejsce wybija się sfragistyka śląskiej dzielnicy,
tak z powodu niezwykłej obfitości materiału zabytkowego, jak i jego rozmaitości, a zarazem jego wysokiego poziomu artystycznego3.
W Historii Śląska pieczęcie analizowane były według ich posiadaczy, poczynając od książęcych. Pieczęci należących do książąt było na Śląsku znacznie więcej niż w innych dzielnicach
z oczywistych względów, po pierwsze ta linia Piastów była najliczniejsza, a po drugie posługiwali
się oni w ciągu swego życia kilkoma pieczęciami. W zakresie ikonografii Gumowski zwrócił uwagę na dwa nurty rozwoju wizerunków napieczętnych Piastów śląskich. Linia dolnośląska posługiwała się bardzo konsekwentnie pieczęciami tzw. pieszymi, natomiast górnośląska — pieczęciami
1

M. Gumowski, Pieczęcie śląskie do końca XIV wieku [w:] Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400,
t. III, Kraków 1936, s. 247–440.
2
Tenże, Herby i pieczęcie miejscowości województwa śląskiego, Katowice 1939.
3
Tenże, Pieczęcie śląskie..., s. 247.
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konnymi4. W dalszej części poświęconej wizerunkom napieczętnym, analizując poszczególne
motywy występujące na pieczęciach książęcych oraz napisy napieczętne, podjął kwestię wpływów
kultury francuskiej na kształtowanie się znaków Piastów śląskich. W badaniach tych Gumowski
bazował na wcześniejszych pracach — niemieckich Schultza i Pfotenhauera oraz polskiej Stronczyńskiego5. Według przyjętego formularza badawczego analizie poddane zostały kształt, wizerunek, napis, oprócz książęcych, także pieczęcie księżnych, duchowieństwa, rycerstwa i miejskie.
W przypadku pieczęci rycerskich niezwykle interesujące i prekursorskie było zestawienie i porównanie pieczęci rycerstwa śląskiego z niemieckim pod kątem powtarzalności motywów heraldycznych.
Według Gumowskiego śląskie herby i godła napieczętne miały zachodnioeuropejski, a raczej jak
stwierdził „niemiecki charakter”, niezależnie, czy należały do polskiego czy napływowego rycerstwa6.
Średniowieczne pieczęcie miast śląskich Gumowski analizował w kontekście dwóch najważniejszych wcześniejszych dzieł Hugona Saurmy i Ottona Huppa7. Wspomniani niemieccy badacze przedstawili herby i pieczęcie miast śląskich w układzie alfabetycznym. Gumowski, zachowując również alfabetyczny porządek, dokonał analizy materiału sfragistycznego pod kątem
symboliki wizerunków napieczętnych i napisów. Podobnie jak wspomniani badacze Gumowski
zalicza pieczęcie miejskie w zakresie ich rozmiarów do ustępujących jedynie książęcym. Jeszcze we
wstępnej części poświęconej pieczęciom miejskim znaleźć można stwierdzenie dotyczące genezy
herbu miejskiego. Gumowski stwierdza, że to, co było umieszczane na XIII i XIV–wiecznych
pieczęciach nie zawsze jest herbem miasta, który kształtuje się w znacznie dłuższym procesie8.
W pracach z lat 30. XX w. widać zatem, że już wówczas badacz skłaniał się do głoszonej w późniejszych latach koncepcji, według której za herb miasta można uznać ten znak, który był najdłużej używany na pieczęciach przez władze miasta.
Znaczenie rozdziału o pieczęciach w Historii Śląska autorstwa Gumowskiego polega przede
wszystkim na analitycznym ujęciu zagadnienia. W odróżnieniu od wcześniejszych prac, które
w dużym stopniu miały katalogowy i inwentarzowy charakter, Gumowski porównał pieczęcie
w zakresie występujących wizerunków napieczętnych, genezy ich pochodzenia i znaczenia symbolicznego. Nie zawsze w świetle dzisiejszego stanu wiedzy jego interpretacje okazywały się słuszne, ale był on niewątpliwie pionierem polskich badań sfragistycznych dotyczących Śląska. Jego
praca, jak zauważyła Małgorzata Kaganiec, stanowi do dziś niezastąpioną pomoc w badaniach
średniowiecznej heraldyki śląskiej9.
Druga praca wydana w 1939 r. stanowiła część cyklu zapoczątkowanego przez M. Gumowskiego w okresie międzywojennym, a obejmującego pieczęcie i herb miejscowości przedwojennych
województw10. Pieczęcie i herby miejscowości województwa śląskiego stanowiły rodzaj katalogu
4

Tamże, s. 260.
A. Schultz, Die Schlesischen Siegel bis 1250, im Namen des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens,
Breslau 1871; P. Pfotenhauer, Die Schlesischen Siegel von 1250 bis 1300 beziehentlich 1327: im Namen des Vereins
für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Breslau 1879; K. Stronczyński, Pobieżny przegląd pieczęci Piastów polskich
oraz uzupełnienia do przeglądu pieczęci Piastów polskich, Warszawa, 1881 i 1882. Tenże,
6
M. Gumowski, Pieczęcie śląskie..., s. 333.
7
O. Hupp, Wappen und Siegel der deutschen Städte, Flecken und Dörfer, Königreich Preussen, Bd I, Heft 1, Ostpreussen,
Westpreussen und Brandenburg, Heft 2, Pommern, Posen, Schlesien, Frankfurt a/Main 1896–1898; H. Saurma,
Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel, Berlin 1870.
8
M. Gumowski, Pieczęcie śląskie..., s. 369.
9
M. Kaganiec, Heraldyka Piastów śląskich 1146–1707, Katowice 1992, s. 10.
10
M. Gumowski, Herby i pieczęcie miejscowości województwa śląskiego, Katowice 1939; wcześniej ukazały się prace
na temat pieczęci i herbów miast wielkopolskich 1932, województwa warszawskiego 1938 oraz miast pomorskich
1939.
5
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sfragistyczno–heraldycznego, w którym w układzie alfabetycznym opisywane były kolejne miejscowości. Jeszcze w 1947 r. Marian Haisig podkreślał znaczenie owej pracy, w której dokonano
przeglądu godeł 563 miejscowości, w tym wielu osad i wsi, a badania zostały oparte na analizie
olbrzymiego materiału sfragistycznego, liczącego blisko półtora tysiąca pieczęci11.
Obok niewątpliwych walorów poznawczych książki, stanowiącej pierwsze kompleksowe ujęcie tematu w języku polskim, jednym z ważniejszych jej mankamentów było przedstawienie wizerunków widniejących na pieczęciach jako herbów, chociaż w rzeczywistości miejscowości nigdy
ich nie posiadały. Uwaga ta odnosi się do dawnych pieczęci śląskich gmin wiejskich, których wizerunki umieszczone przez autora w polach tarcz herbowych funkcjonowały jako herby, do których wsie nie miały prawa i w przeszłości nigdy się nimi nie posługiwały12. W zakresie analizy
materiału źródłowego warto podkreślić, że Gumowski zebrał pieczęcie nie tylko te najstarsze,
ale również nowożytne aż do XX w. Konsekwentnie zatem, opracowując na ich podstawie herby
miejscowości, stał na stanowisku, że za herb można uznać wizerunek napieczętny, który najdłużej pojawiał się na pieczęciach. Do dzisiaj takie podejście do genezy i kształtowania się herbów
miejskich jest często spotykane w badaniach heraldycznych. W tym miejscu warto zauważyć,
że w niektórych przypadkach łatwość autora w ferowaniu jednoznacznych ocen znaczenia symbolicznego poszczególnych elementów godeł herbowych, także ich barw, powodowała wprowadzenie do publicznego obiegu błędnych wzorców. Przykłady tego typu interpretacji znalazły się
również w opisywanym dziele dotyczącym miast województwa śląskiego, gdy mylnie zinterpretowane zostały wizerunki orłów zamiast polskiego jako śląskiego (Knurów), czy też powszechne
stosowanie w herbach barw błękitnej i złotej jako górnośląskich, kiedy nie można było jednoznacznie wskazać genezy kolorów.
Po 1990 r., kiedy rozpoczął się proces ponownego uchwalania herbów samorządów miejskich
i gminnych, opracowanie dotyczące miejscowości górnośląskich stało się jednym z najczęściej
wymienianych przy opisywaniu genezy herbu.
W okresie po 1945 r. zainteresowanie problematyką śląską było widoczne w pracach Gumowskiego w związku z wydaniem publikacji obejmujących terytorium całego kraju. Pierwsza z nich,
pt. Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV wieku, to klasyczne dzieło dla wszystkich sfragistyków, ale także historyków miast13. Wśród ponad 550 pieczęci opisanych przez Gumowskiego, znalazły się oczywiście również te należące do miast położonych na ziemiach historycznego
Śląska. Pieczęcie te można policzyć, analizując zestawienie z wykazem pieczęci w poszczególnych
dawnych województwach. Najwięcej pieczęci pochodziło z miast w województwie wrocławskim
— 129, następnie opolskim — 42, zielonogórskim — 33 i katowickim — 7. Gdy odliczymy
część pieczęci z północnej części zielonogórskiego, nienależącego do historycznego Śląska, to pozostanie nam około 180 pieczęci, a zatem jedna trzecia wszystkich opisywanych pieczęci. Takie
miasta śląskie, jak Chojnów, Góra, Niemcza, Oława, Strzegom, Strzelin posiadały już w XIII
i XIV w. po cztery pieczęcie, Lubin, Ząbkowice — po 5, Głogów, Jelenia Góra, Nysa — po 7,
a Wrocław — aż 12, który to posiadał największą pieczęć miejską z tego okresu — 88-milimetrową. Jak pisał Gumowski, ta duża liczba i okazałe rozmiary odpowiadały poniekąd znaczeniu
11

Zob. M. Haisig, Sfragistyka i heraldyka miast polskich w świetle dotychczasowych badań, „Nauka i Sztuka”, R. III,
t. VI, 1947, s. 90–91.
12
Uwagi dotyczące kwestii heraldyzacji wizerunków napieczętnych wsi podnosiła liczna grupa badaczy zajmujących
się heraldyką śląską, m.in. E. Bimler–Mackiewicz, Rybnik. Znaki samorządowych wspólnot, Rybnik 2006, s. 9–10;
M. Kaganiec, Pieczęcie i herby miast górnośląskich, t. I, z. 1–4, Katowice 1992–2002; W. Strzyżewski, Treści symboliczne
herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku, Zielona Góra 1999.
13
M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV wieku, Toruń 1960.
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gospodarczemu miast i ich roli politycznej, jaką starały się z czasem odgrywać, a którą na Śląsku
i Pomorzu zaznaczyły bardzo silnie14. Stwierdził również, że pieczęcie miast śląskich były w wielu
przypadkach większe na zachodzie Europy.
Oceniając materiał źródłowy, Gumowski wskazał na znaczne straty spowodowane II wojną
światową, a do najbardziej zniszczonych zaliczył Muzeum Starożytności Śląskich we Wrocławiu,
skąd zrabowano znaczną liczbę tłoków pieczętnych15.
Druga publikacja, wydana również w 1960 r., to Herby miast polskich16. Podobnie jak w przypadku wcześniejszej pracy o najstarszych pieczęciach, także w tej herby miast województw wrocławskiego, katowickiego, opolskiego i części zielonogórskiego zaliczyć można do grupy znaków
śląskich. Przykłady śląskich pieczęci i herbów były przez Gumowskiego wielokrotnie przytaczane
w rozdziałach dotyczących genezy herbów miejskich, ich symboliki czy — jak autor podaje —
„rozmaitości” oraz źródeł heraldycznych. W zakresie poprawności heraldycznej wspomniana praca posiadała niestety wiele nieścisłości, związanych głównie z terminologią, a zwłaszcza z barwami
heraldycznymi proponowanymi przez Gumowskiego, nie zawsze zasadnie.
Problematyka sfragistyki śląskiej nie mogła być nieobecna w podręczniku sfragistyki, a dokładnie w części trzeciej autorstwa M. Gumowskiego17. W wydanym w 1960 r. podręczniku zaprezentowane zostały syntetyczne charakterystyki grup posiadaczy pieczęci. Wśród pieczęci książęcych
największy fragment poświęcił Gumowski tym należącym do książąt śląskich. Wyjaśnił na wstępie, że: książęta śląscy dali polskiej sfragistyce bardzo dużą liczbę pieczęci, większą niż jakakolwiek
inna gałąź piastowska, pieczęci niesłychanie bogatych w rysunku i treści18. Charakterystyka pieczęci
dokonana została z uwzględnieniem głównych linii książąt śląskich — opolskiej, raciborskiej,
cieszyńskiej, wrocławskiej, legnickiej, świdnickiej, głogowskiej. Nieuwzględnione zostały natomiast pieczęcie książąt śląskich pochodzących z innych dynastii. Z oczywistych względów zaprezentowane zostały pieczęcie najstarsze oraz najciekawsze w związku z ich cechami artystycznymi,
treścią legendy. Gumowski ponownie uwzględnił, tak jak publikacji z 1939 r., podział pieczęci
książąt śląskich na piesze i konne.
W grupie pieczęci kościelnych wskazał na pewną oryginalność tych należących do biskupów
wrocławskich. Władysław, książę śląski, posiadał w XIII w. osobne pieczęcie, jako książę, legat
papieski i biskup. Natomiast pieczęcie biskupa Henryka z Wierzbna, również XIII–wieczne, należały do największych na ziemiach polskich.
Obszerny fragment poświęcił Gumowski również pieczęciom rycerstwa śląskiego. Były one
znacznie większe i okazalsze niż na pozostałych ziemiach polskich. Na Śląsku znacznie wcześniej
na pieczęci rycerskiej pojawiły się herby, które zdominowały wizerunki napieczętne. Nie było natomiast zupełnie pieczęci portretowych19. W okresie późniejszym, po XIV w., sfragistyka śląskiego rycerstwa, a następnie szlachty, przyjęła cechy typowe dla cesarstwa, a w mniejszym stopniu
Rzeczypospolitej.
Podobnie jak w przypadku pieczęci rycerskich, również opisując pieczecie miast śląskich,
Gumowski stwierdził, że były to okazy nie tylko najwspanialsze wśród pieczęci miejskich, ale
i najdawniejsze, gdyż wiele z nich należy jeszcze do XIII wieku20. Przedstawił również skróconą
14
15
16
17
18
19
20

Tamże, s. 12.
Tamże, s. 14.
M. Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960.
M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960.
Tamże, s. 195–196.
Tamże, s. 227.
Tamże, s. 238.
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charakterystykę wizerunków napieczętnych w zakresie ich symboliki. Zwraca natomiast uwagę
treść akapitu kończącego część o pieczęciach miast śląskich, w którym Gumowski stwierdził,
że herb raz obrany w XIV w. utrzymywał się na pieczęciach do dziś. Sformułowanie odnoszące się
do wizerunku napieczętnego, a nie herbu, który pojawiał się później.
Ostatnia wzmianka o pieczęciach śląskich w Sfragistyce odnosi się do wsi śląskich. Podobnie
jak w przypadku miast, Gumowski opisał najczęściej spotykane wizerunki i ich zmiany wynikające ze działań państwa bądź właściciela21.
Z racji swojego bogactwa sfragistycznego Śląsk stanowił w badaniach Mariana Gumowskiego
bardzo istotny obszar. Na podstawie przytoczony przykładów prac widać wyraźnie, że dla historii
Śląska prace Gumowskiego w języku polskim miały pierwszoplanowe znaczenie. Do dzisiaj nie
można prowadzić badań sfragistycznych i heraldycznych tych ziem, nie uwzględniając dorobku
Mariana Gumowskiego.

21

Tamże, s. 250.
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Marian Gumowski i jego spuścizna archiwalna
w Muzeum Narodowym w Krakowie
Początków związku Mariana Gumowskiego z Muzeum Narodowym szukać należy w jego pracy w Muzeum Czapskich w Krakowie, dokąd trafił w 1898/1899 r. za poręczeniem swoich protektorów — Władysława Bartynowskiego1 i Feliksa Kopery. Bartynowski był doradcą Andrzeja
Potockiego2 (†1908 r.) oraz Emeryka Hutten–Czapskiego, właściciela kolekcji monet, rękopisów,
grafik i wspaniałej biblioteki zgromadzonej w Stańkowie, którą przeniósł w 1892 r. do Krakowa
po zakupieniu pałacu przy ulicy Wolskiej3.
Obaj — Bartynowski i Kopera poszukiwali wówczas asystenta i sekretarza, którego funkcję po kilku latach określono jako „tymczasowego pomocnika” w ich pracy na rzecz Elżbiety
z Meyendorffów Czapskiej. Praca ta polegać miała głównie na prowadzeniu inwentarza zbiorów.
Kopera planował także skorzystać z zapału Gumowskiego i wziął go do pomocy przy wydawnictwach — Spis druków epoki jagiellońskiej (Kraków 1900) i Spis rycin w zbiorze Emeryka Hutten
Czapskiego (Kraków 1901), co złączone było także z obowiązkiem spisania katalogu starych druków z kolekcji Czapskich. Pracując w Muzeum Czapskich, Gumowski studiował w Uniwersytecie Jagiellońskim, słuchając wykładów najwybitniejszych profesorów tego czasu — Wincentego
Zakrzewskiego, Stanisława Smolki, Stanisława Krzyżanowskiego, Wiktora Czermaka, Mariana
Sokołowskiego, Jerzego Mycielskiego i oczywiście Feliksa Kopery, a w latach następnych również
Kazimierza Morawskiego.
Po śmierci swego męża Emeryka w 1896 r. największym życiowym celem Elżbiety z Meyendorffów hr. Czapskiej była realizacja jego testamentu i utworzenie ze zbiorów swego muzeum
fundacji, a następnie oddanie ich w darze gminie miasta Krakowa, co ostatecznie nastąpiło
w 1903 r.
Sam akt darowizny na rzecz miasta dokonał się bez obecności Mariana Gumowskiego,
który przebywał wówczas na 9–miesięcznych studiach w Monachium. Mógł je odbyć dzięki
1

Muzeum Narodowe w Krakowie (dalej cyt. MNK), rękopis (dalej cyt. rkps) 934. Antoni Ryszard, Album
numizmatyków polskich.
2
MNK, rkps 1372, Marian Gumowski, Kartoteka numizmatyków polskich.
3
M. Kocójowa, Fundator kolekcji Emeryk Hutten–Czapski (1828–1896) jako człowiek i kolekcjoner, [w:] Monumentis
Patriae... Emerykowi Hutten–Czapskiemu w 110 rocznicę śmierci. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2006,
s. 21–28.
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zaoszczędzonym funduszom z pracy w Muzeum Czapskich, w Towarzystwie Numizmatycznym
i Towarzystwie Opieki nad Zabytkami. Po zakończonych studiach udał się Gumowski w czerwcu
1903 r. do Włoch przez Szwajcarię, zwiedzając po drodze Rapperswil. Po powrocie do Krakowa — jak sam pisał we wspomnieniach4 — podjął ponownie pracę przy zbiorach Czapskich.
Przyszło mu pracować przy tych samych zbiorach, ale jakże w innych okolicznościach, gdyż pałac
Czapskich przestał być samodzielną siedzibą kolekcji hrabiowskiej, a stał się jednocześnie siedzibą
kolekcji i dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Z tego miejsca zarządzane były — wszystkie kolekcje muzealne oddane przez miasto w zarząd administracyjny dr Feliksowi Koperze jako
dyrektorowi Muzeum Narodowego. Do Muzeum należały wówczas — wieża ratuszowa, wieża
kościoła Mariackiego, galeria malarstwa mieszcząca się na I piętrze krakowskich Sukiennic oraz
przejęty pod zarząd w 1904 r. od Towarzystwa Jana Matejki dom wielkiego malarza przy ulicy
Floriańskiej.
Do pałacu Czapskich przenoszono wówczas z Sukiennic złożone tam uprzednio numizmaty
oraz kolekcje grafiki o zróżnicowanej tematyce (widoki, ryciny, drzeworyty, litografie), ofiarowane przez darczyńców dla muzeum po 1879 r. Zostały one połączone — przy akceptacji hrabiny
Czapskiej — z portretami polskich osobistości, tworząc wspaniały, liczący kilkanaście tysięcy
jednostek zbiór złożony w sali od strony ogrodu, wymagający od pracowników ciężkiej pracy nad
odpowiednim ułożeniem i przechowywaniem (kartony, teki), zinwentaryzowaniem, opracowaniem naukowych katalogów z zamiarem opublikowania ich drukiem.
Praca Mariana Gumowskiego oceniona została przez Feliksa Koperę, dyrektora Muzeum, bardzo wysoko. Swój codzienny czas pracy dzielił „pomocnik” Gumowski przed południem na pracę
w Muzeum, a popołudnia spędzał, porządkując i katalogując zbiór Władysława Bartynowskiego.
Konsekwencją tej pozytywnej oceny był list Kopery do Juliusza Leo, prezydenta miasta Krakowa,
któremu bezpośrednio podlegało Muzeum Narodowe, z wnioskiem o zatrudnienie Gumowskiego w charakterze adiunkta. Kopera postawił wówczas dr. Gumowskiemu warunek, że jego przyjęcie do Muzeum uzależnione będzie od powszechnie obowiązujących zwyczajów w zakresie godzin
pracy — jak w przypadku innych pracowników Muzeum, a zwłaszcza kustoszy — które zobowiązywały pracownika do przebywania na terenie instytucji przed i po południu. W tym miejscu zdaje się dość istotne przypomnienie, że zakres czynności obejmował powszechnie do dzisiaj
stosowany punkt dotyczący dyspozycyjności pracownika — „w razie nadzwyczajnej potrzeby
stosownie do uznania Dyrektora”. Przyjęcie do pracy wiązało się również ze złożeniem przysięgi,
że pracownik „niczego na szkodę instytucji nie przedsięweźmie”5.
Lata 1900–1914 były dla Muzeum Narodowego w Krakowie czasem olbrzymiego rozwoju
ilościowego kolekcji. Wśród wielu ofiarodawców, którzy przekazali do Muzeum swoje kolekcje, ofiarowane sukcesywnie partiami, wystarczy wymienić numizmatyka Antoniego Ryszarda
(r. 1901–1902) czy kolekcjonera dokumentów i pieczęci miejskich Wiktora Windyk–Wittyga
(w l. 1901–1913). Gumowski w prowadzonej nieprzerwanie od 1902 r. korespondencji z Wittygiem zabiegał, aby kolekcjoner ten złożył do Krakowa swoje zbiory, oferując pomoc przy dokonaniu spisów i zapewniając o szybkiej i pełnej inwentaryzacji jego kolekcji po wejściu jej do Muzeum.
Dary ten spowodowały lawinę dalszych darów zabytków historycznych i artystycznych dla
Muzeum od kolekcjonerów ze wszystkich trzech zaborów oraz od Polaków zza granicy. W wyniku
4

MNK rkps 1573, M. Gumowski, Wspomnienia numizmatyka. Autoreferat; oraz wydanie książkowe, tenże, Wspomnienie numizmatyka, Kraków 1966.
5
MNK, Archiwum, sygn. TO 74. Gumowski Marian. List Feliksa Kopery do Juliusza Leo prezydenta m. Krakowa,
20 I 1905, brulion z podpisem F. Kopery.
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akcji mającej na celu wzbogacenie Muzeum Narodowego, wynikającej z pobudek patriotycznych,
w latach 1902–1919 zbiór numizmatyczny Muzeum powiększył się dwukrotnie i liczył 27 tysięcy okazów (bez dubletów), a graficzny wzrósł pięciokrotnie, osiągając 100 tysięcy jednostek
inwentarzowych.
Marian Gumowski otrzymał także polecenie zinwentaryzowania posiadanego przez Muzeum
działu sfragistyki — w postaci kolekcji Emeryka Hutten–Czapskiego, kolekcji Franciszka Piekosińskiego (odlewy galwaniczne tzw. galwany oraz odlewy gipsowe), sygnety herbowe na kamieniach szlachetnych i półszlachetnych. Gumowskiemu zawdzięcza także Muzeum Narodowe przejęcie skromnego archiwum prof. Franciszka Piekosińskiego w postaci materiałów warsztatowych
tego uczonego i jego korespondencji. Profesora Franciszka Piekosińskiego poznał Gumowski
u swego protektora Władysława Bartynowskiego; młody pomocnik muzealny służył Piekosińskiemu pomocą w jego badaniach jako manualista, m.in. na prośbę profesora wykonał Gumowski kwerendę w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich (BOZ). Piekosiński widział w młodym badaczu swego następcę i zachęcał go do rozszerzenia badań na całą numizmatykę piastowską.
Piekosiński wskazał też Gumowskiemu wiele pól i kierunków badań, którymi należałoby się zająć
w numizmatyce w najbliższych latach.
Materiał gromadzony dla Piekosińskiego w BOZ posłużył Gumowskiemu do napisania rozprawy doktorskiej pt. O grzywnie i monecie piastowskiej, obronionej w 1908 r. Po części dług
wdzięczności spłacił Gumowski, pisząc nekrolog po śmierci profesora Piekosińskiego, zmarłego
26 XI 1906 r.6 i zadbał, aby choć część spuścizny rękopiśmiennej nie uległa rozproszeniu, sprowadzając ją do oddziału Muzeum Narodowego w pałacu Czapskich.
Potrzeba i obowiązek inwentaryzowania stale powiększającej się liczby zabytków
świadczyła o olbrzymiej pracy, jaka czekała Mariana Gumowskiego i skromny personel
w Muzeum. Gumowski żalił się, że dyrekcja Muzeum nie starała się u władz miasta o zwiększenie
personelu administracyjnego rozwijającego się Muzeum, co pozwoliłoby — przy tak licznych
obowiązkach — poświęcić czas na opracowanie zbiorów i realizację kwerend. Do najbliższych
jego współpracowników należeli wówczas — dr Tadeusz Szydłowski, dr Julian Pagaczewski i Maciej Szukiewicz.
Musimy w tym miejscu przypomnieć jeszcze jeden aspekt działalności Mariana Gumowskiego. Wzajemna korespondencja Wittyga i Gumowskiego jest dowodem ścisłej współpracy obydwu badaczy, potwierdza fakt, że Gumowski był oficjalnym przedstawicielem i pełnomocnikiem
w galicyjskich interesach tego warszawskiego kolekcjonera. Kiedy w połowie lutego 1904 r. Wittyg przyjechał do Krakowa, Gumowski odgrywał rolę jego osobistego przewodnika, oprowadzając go po mieście, po galeriach Muzeum Narodowego, obaj także za uprzednim zgłoszeniem
odwiedzili 18 II sale Muzeum Książąt Czartoryskich.
Gumowski w tym czasie opracowywał dokumentację fotograficzną ofiarowanej przez Wittyga
do Muzeum partii dokumentów i pieczęci miejskich, ustalał z fotografem sprawę odpowiedniego
retuszu odbitek, opisywał fotografie z pieczęciami, dołączając do nich karteczki z opisem i odsyłał
je do Warszawy, pozostawiając zawsze wszelkie decyzje Wittygowi7.
Współpraca z Wittygiem uległa kolejnemu zacieśnieniu w końcu 1903 r., kiedy zapadła decyzja o wydaniu drukiem w ramach VII tomu Wydawnictwa Muzeum Narodowego — dzieła Pieczęcie miast dawnej Polski. Ukazywało się ono drukiem od 1905 r. w postaci zeszytów
obejmujących pieczęcie miast na litery „od A do J” i wymagało stałej konsultacji z profesorem
6
7

Muzeum Narodowe w Krakowie, rkps 1659. List M. Gumowskiego do W. W. Wittyga, 25 I 1907.
Tamże, rkps 1659, listy M. Gumowskiego do W. W. Wittyga z lat 1903–1904.
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Franciszkiem Piekosińskim8. Co więcej, z początkiem 1908 r. Gumowski przygotowywał materiały do kolejnych zeszytów Pieczęci miast na literę „K”, który — jak wiemy — nigdy się nie ukazał. Współpraca z Wittygiem dotyczyła także w mniejszym lub większym stopniu wydawnictw:
Znaki pieczętne (gmerki) mieszczan w Polsce w XVI i zaraniu XVII wieku (Kraków 1907)9 i Nieznana szlachta polska i jej herby, których kanwę źródłową stanowiły kolekcje ofiarowane Muzeum
Narodowemu przez Wittyga.
Znajomość zbiorów Muzeum i bieżącej działalności administracyjnej oraz odpowiednie czuwanie nad bezpieczeństwem kolekcji powodowały, że dyrektor Kopera mógł spokojnie opuszczać Muzeum (podobnie jak kustosz doc. dr Julian Pagaczewski), pozostawiając je pod opieką Gumowskiego, który w tym czasie pełnił bardzo aktywnie różne funkcje w Towarzystwie
Numizmatycznym10.
W 1911 r., z chwilą odejścia Juliana Pagaczewskiego w stan spoczynku, 24 X 1911 r. rada
miasta Krakowa nadała Marianowi Gumowskiemu tytuł kustosza Muzeum Narodowego, z czym
związana była samodzielność naukowa i VII ranga wyższego szczebla urzędnika magistratu.
Z chwilą uzyskania tytułu kustosza uzyskanie urlopu przez Gumowskiego bez podpisu i poza
obecnością dyrektora Kopery było wręcz niemożliwe. Ponadto podanie takie związane było
ze złożeniem uzasadnionego wniosku do magistratu i zgodą prezydenta miasta Krakowa11. Trzeba
w tym miejscu wspomnieć, że w l. 1902–1912 r. w Muzeum Narodowym w Krakowie pracował
także brat Mariana — Jan Gumowski, artysta malarz, zajmując się inwentaryzacją zbiorów i kolekcją sfragistyczną12.
Nie zaniedbując obowiązków w Muzeum Narodowym i w sekretariacie Towarzystwa Numizmatycznego oraz przy redagowaniu „Wiadomości Numizmatyczno–Archeologicznych”, Gumowski zachęcany był do podjęcia dalszych stopni naukowych przez prof. Stanisława Krzyżanowskiego, co ostatecznie zaowocowało napisaniem rozprawy habilitacyjnej w 1912 r.
Od 1912 do połowy 1914 r. Marian Gumowski pochłonięty był przygotowaniami do jubileuszu Towarzystwa Numizmatycznego, planowanego na koniec czerwca 1914 r. Olbrzymi wkład
pracy i zdolności organizacyjne spowodowały, że jubileusz był wielkim osobistym sukcesem doc.
Mariana Gumowskiego. Pod jego kierunkiem ukazały się jubileuszowe „Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne”, uczestnikom zjazdu zaprezentował w rękopisie swój Podręcznik numizmatyki polskiej13 oraz — z wielkim wkładem pracy przygotował w pałacu Czapskich wystawę
medali polskich, której podstawę stanowiły zbiory Muzeum Narodowego.
Ale coraz bardziej nabrzmiała od wydarzeń sytuacja polityczna, w tym zamach w Sarajewie,
skierowała uwagę dyrekcji Muzeum Narodowego i kustosza doc. Gumowskiego na ratowanie
8

Tamże, rkps 911, list W. W. Wittyga do M. Gumowskiego, 20 IX 1903–5 VIII 1904. O nadzorowaniu i czynnym
udziale w redagowaniu Pieczęci miast dawnej Polski świadczą zachowane plansze z tekstem Wittyga i poprawkami
Gumowskiego lub nawet propozycje opisów pieczęci poszczególnych miast wykonane jego ręką.
9
Zbiór ten ofiarowany przez W. W. Wittyga będący podstawą tego wydawnictwa znajduje się w Muzeum
Narodowym w Krakowie pod sygn. MNK rkps 574.
10
MNK, Archiwum, sygn. TO 7. Gumowski Marian. List F. Kopery do M. Gumowskiego, 1 VI 1909, brulion.
Miało to związek z uwagą Kopery co do faktu pozostawienia galerii w Muzeum Czapskich bez opieki w czasie
zwiedzania i żądaniem „wdrożenia dyscyplinarki” wobec odpowiedzialnych pracowników pilnujących galerii.
11
MNK, Archiwum, sygn. TO 74. Gumowski Marian. List Henryka Szarskiego prezydenta Krakowa do M. Gumowskiego, 12 VII 1913, oryg. Takie same zasady obowiązywały w 1916 r., por. tamże: list M. Gumowskiego do prezydenta
m. Krakowa, 29 V 1916, brulion.
12
Tamże, Dziennik podawczy, nr 8868. Potwierdzenie Feliksa Kopery dyrektora Muzeum, 18 VIII 1919, odpis
pisma.
13
MNK rkps 978. Podręcznik o objętości 298 stron został wydany drukiem w Krakowie w 1914 r.
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i zabezpieczenie zbiorów muzealnych. Pod nieobecność Gumowskiego i bez jego konsultacji
— w obawie zajęcia Krakowa przez Rosjan w listopadzie 1914 r. dyrektor Kopera — jak pisał
Gumowski po latach we Wspomnieniach numizmatyka — wpadł na „niezwykły pomysł wsypać
wszystkie numizmaty do jednej beczki i zakopać w piwnicy muzealnej”. Oficjalna wersja, jaką
przekazano Gumowskiemu, brzmiała, że monety ewakuowano do Wiednia.
Lata wojny spędzał Gumowski na pracy w muzeum, badaniach naukowych oraz pisaniu podań, celem wybronienia się od służby wojskowej, władze austriackie bowiem powoływały do służby wojskowej coraz to nowe grupy obywateli. W 1914 r. powołanie otrzymało trzech asystentów
muzealnych podległych Gumowskiemu i dwóch pomocników muzealnych. Rekrutacja w szeregi
armii austriackiej groziła także doc. Gumowskiemu aż pięciokrotnie. Za radą Kopery Gumowski przygotował własnoręcznie pismo do magistratu miasta Krakowa, które spowodować miało
odroczenie jego służby wojskowej, poparte opiniami i dokumentami władz miasta Krakowa,
Senatu UJ i dyrektora Kopery. Podstawowymi argumentami przedstawianymi ze strony Muzeum
było, że jest jedynym, niezastąpionym i niezbędnym specjalistą w wielu działach muzeologii w tej
instytucji, a jego powołanie do armii naraziłoby na szkodę instytucję, zbiory na bezpośrednie
niebezpieczeństwo, a także postawiłoby pod znakiem zapytania organizację wystawy architektonicznej, którą jako kustosz przygotowywał14. Z początkiem 1916 r. (w czasie ciągle trwającej
wojny) Marian Gumowski rozpoczął starania u Feliksa Kopery o awans i nadanie „rangi VIII”
służby państwowej, tym bardziej że posiadał doktorat i tytuł docenta UJ. Dyrektor Kopera poparł
aspiracje Gumowskiego, wskazując analogicznie, że dr Tadeusz Szydłowski, nie mając habilitacji
i stanowiska docenta i podlegając w Muzeum Gumowskiemu, otrzymał uprzednio VIII rangę
pracownika służby państwowej15.
W tym samym czasie razem z dyrektorem Koperą zaplanowali cykl wykładów profesorów UJ
dla szerokich rzesz publiczności, anonsowanych w prasie od połowy stycznia 1916 r. Wykłady
te były poświęcone ważnym tematom z historii, historii kultury oraz historii państwa i prawa
Polski, w tym uroczystościom koronacyjnym, a kierowane do Polaków w celu pobudzenia świadomości historycznej; Gumowski wygłosił wówczas wykład o motywach koronacyjnych na pieczęciach królewskich16.
Sytuacja wojenna na frontach, spodziewany kres I wojny światowej dawały szansę i nadzieję na odrodzenie niepodległej Rzeczypospolitej i stawiały przed Marianem Gumowskim
możliwość podjęcia nowych wyzwań naukowych. Wydaje się, że jednym z motywów, że plany
te nie były związane z Krakowem i Muzeum Narodowym był fakt, że Gumowski dowiedział się
o „niemuzealnym” posunięciu dyrektora Kopery w zakresie ochrony numizmatów z kolekcji
muzeum w 1914 r. w postaci zsypania ich do jednej beczki. Sama świadomość ponownej pracy
nad ułożeniem tej kolekcji, której niegdyś poświecił tyle uwagi, czasu i pracy przy skatalogowaniu, oznaczeniu i ułożeniu w szufladach odbierała Gumowskiemu wszelki entuzjazm i powodowała, że nie łączył on żadnych planów z Muzeum, o czym świadczyć mogą jego zachowane
notatki.
W 1918 r. Marian Gumowski otrzymał propozycję organizacji zbiorów i objęcia funkcji dyrektora Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu, do czego namawiał go usilnie jego przyjaciel
14

Tamże, Elaborat pisma–opinii dla władz wojskowych w sprawie reklamowania M. Gumowskiego z wojska, kwiecień
1916. Magistrat Miasta Krakowa wystąpił dn. 11 IV 1916 r. do Muzeum o dodatkowe, rzeczowe uzasadnienie jego
„niezbędności i niezastępowalności’ w instytucji.
15
Tamże, Opinia Dyrektora do podania p. dra Gumowskiego o rangę VIII, 9 II 1916, kopia.
16
Wykłady w Muzeum Narodowem, „Głos Narodu”, r. XXIV, nr 169, 3 IV 1916, s. 3; Odczyty w Muzeum Narodowem,
„Nowa Reforma”, r. XXXV, nr 51, 29 I 1916, s. 1.
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z Towarzystwa Numizmatycznego Henryk Mańkowski z Winnogóry. Z wielkim entuzjazmem
przyjął tę propozycję, uznając ją za swego rodzaju szansę daną przez los (tym bardziej, że żałował
przez wiele lat, że nie zdecydował się na przyjęcie funkcji dyrektora Muzeum Polskiego w Rapperswilu, który odwiedził w 1903 r.), szansę, która po raz kolejny mogła się nie powtórzyć!
Mimo otrzymanej propozycji przeniesienia się do Poznania Gumowski pracował jednak nadal
w Muzeum Narodowym, choć nie do końca prawdziwe opinie mówiły, że pod koniec 1918 r.
opuścił swoje stanowisko. 4 II 1919 r. oprowadzał członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
po galerii i miał godzinny wykład o grafice polskiej17.
Prawie dwudziestoletni pobyt w Krakowie uważał Marian Gumowski za okres w pełni udany pod każdym względem. Już po wyjeździe z Krakowa pisał, że, osiągnął tu niemal wszystkie
sukcesy życiowe — znalazł żonę i dorobił się znacznego majątku w postaci — willi z ogrodem,
parceli miejskiej, małej fabryki przy ulicy Długiej, dwóch tytułów naukowych i przeszedł wszystkie szczeble kariery muzealnej, oprócz funkcji dyrektora, która czekała na niego w Poznaniu.
Z Muzeum Narodowym zachował do 1939 r. bardzo dobre kontakty, czego dowodem były przekazywane w darze do kolekcji muzealnej rękopisy, nawet jeszcze w latach 30. XX w.

Spuścizna rękopiśmienna Mariana Gumowskiego
w Muzuem Narodowym w Krakowie
Spuścizna archiwalna po Marianie Gumowskim trafiła do Muzeum Narodowego w Krakowie
w dwóch częściach w latach 1919–1976.
Część pierwsza podarowana była przez samego właściciela w latach 1919–1939 i traktować
ją należy jako materiały do naukowego opracowania zachowanej w Muzeum kolekcji numizmatycznej i sfragistycznej, która służyła Marianowi Gumowskiemu przez lata jako baza warsztatu
uczonego historyka z zakresu nauk pomocniczych historii. Obejmuje obecnie 15 jednostek rękopiśmiennych (1 metr bieżący materiałów) w postaci: korespondencji różnych osób w układzie alfabetycznym (A–Ż) do Mariana Gumowskiego z lat 1900–1918 (rkps 974)18, materiałów
Towarzystwa Numizmatycznego (korespondencja, sprawozdania z posiedzeń) z lat 1904–1919
(rkps 974), materiałów redakcji „Wiadomości Numizmatyczno–Archeologicznych” obejmujących lata 1909–1914 (rkps 974) i osobne materiały i artykuły do publikacji w „Wiadomościach”
(rkps 986). Do tej części spuścizny należą także: album wycinków prasowych dotyczących zabytków numizmatycznych (rkps 975), artykuły różnych numizmatyków w układzie alfabetycznym autorów od A–Ż (rkps 976–977), rękopis Podręcznika numizmatyki polskiej (rkps 977),
kartoteka pieczęci miast polskich sporządzona w 1931 r. (rkps 979), wykłady M. Gumowskiego
na temat Numizmatyki litewskiej wieków średnich z 1918 r., jak też prace dotyczące medali Tadeusza Kościuszki oraz różne artykuły i notatki na temat medalierstwa i medalierów (rkps 981).
Ponadto Gumowski ofiarował także: swoją pracę Pieczęcie królów polskich i materiały warsztatowe wykorzystane do tego tematu (rkps 982), różne artykuły na temat numizmatyki piastowskiej
(rkps 983) i numizmatyki w ogóle (rkps 984), psychologii kolekcjonerstwa (rkps 985) oraz
oryginalne rozporządzenia władz rosyjskich na temat obiegu monet w guberni kijowskiej z lat
1846–1848 (rkps 987).
17

„Głos Narodu”, 4 II 1919.
Z opisywanych tutaj rękopisów korzystać można w Muzeum Narodowym w Krakowie, podając ich sygnaturę
i miejsce przechowania, używając nomenklatury podanej w przyp. 1 niniejszego opracowania.
18
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Część druga spuścizny rękopiśmiennej po profesorze Marianie Gumowskim została ofiarowana do Muzeum Narodowego między majem a listopadem 1976 r. przez panią Eugenię Gumowską. Obejmuje ona zrąb sygnatur z katalogu rękopisów o numerach: 1268–1574 (306 jednostek
rękopiśmiennych, 16 metrów bieżących materiałów). Na tę spuściznę składają się materiały naukowe i warsztatowe z nauk pomocniczych historii będących w zainteresowaniu Mariana Gumowskiego. Materiały te imponują swoim zakresem badań, wkładem pracy, który towarzyszył ich
zebraniu i przygotowaniu w formie, w jakiej dziś są przechowywane. Ze względu na wartość naukową prac, opracowań, artykułów, kartotek wypada wymienić w tym miejscu ważniejsze części
tej spuścizny, która obejmuje materiały z dziedziny: numizmatyki (prace, kartoteki monet, rkps
1268–1380), medalierstwa (prace, kartoteki różnych rodzajów medali, rkps 1381–1454), sfragistyki (prace, kartoteki dotyczące pieczęci, królów, książąt, miast i wsi, cechów, rkps 1455–1502),
heraldyki (prace, kartoteki dotyczące herbów królów, książąt, ziem, miast i wsi, korespondencja
z władzami administracyjnymi II Rzeczypospolitej w sprawie ustaleń herbów, rkps 1456, 1503–
1508, 1511, 1513–1533). Materiały Gumowskiego dotyczą także szeroko pojętych opracowań
z dziedziny historii od czasów starożytnych do XX w. w postaci editów, ineditów oraz variów
(rkps 1534–1554, 1565–1751 i 1574), noty i materiały zebrane w czasie poszukiwań archiwalnych w różnych okresach życia uczonego (rkps 1555–1557), materiały osobiste z lat 1945–1955
(z czasów profesury w UMK w Toruniu (rkps 1572) oraz materiały biobibliograficzne (rkps
1573).
Trzeba zaznaczyć, że spuścizna rękopiśmienna Mariana Gumowskiego ze względu na swoją
różnorodność i wartość naukową od kilkunastu lat cieszy się wśród studentów, profesorów, jak
i amatorów badań heraldycznych, numizmatycznych, sfragistycznych czy genealogicznych niesłabnącym powodzeniem. O popularności i przydatności dla historii i jej nauk pomocniczych
świadczy stale wzrastająca częstotliwość cytowań w literaturze historycznej oraz liczba powstałych
prac licencjackich czy magisterskich w różnych ośrodkach akademickich w kraju.
Warto także dodać, że w Muzeum Narodowym w Krakowie, w kolekcji, którą tu omawiamy,
znajdują się także inne archiwalia Mariana Gumowskiego niezwiązane z nim proweniencyjnie.
Należy do nich między innymi korespondencja Gumowskiego do Wiktora Windyk Wittyga,
zakupiona jako zbiór różnej korespondencji tego kolekcjonera w końcu lat 70. XX w. Zwrócić
trzeba także uwagę, że w Archiwum Muzeum Narodowego jest także korespondencja Mariana
Gumowskiego do Feliksa Kopery i innych pracowników Muzeum z lat 1919–1939 dotycząca
zbiorów muzealnych i kolekcji krakowskiej instytucji, będących w sferze zainteresowań profesora
Gumowskiego.
Od wprowadzenia nowego podziału administracyjnego w III Rzeczypospolitej w drugiej
połowie lat 90. XX w. spuścizna heraldyczna i sfragistyczna Mariana Gumowskiego stała się
— wraz z przechowywanym w Muzeum Narodowym w Krakowie zbiorem pieczęci miejskich
od XVI do XIX w. Wiktora Windyk–Wittyga — podstawą wielu nowoczesnych badań i opracowań herbów miast, wsi, gmin, powiatów i województw. Właśnie owa popularność spuścizny
Mariana Gumowskiego wśród badaczy legła u podstaw naukowego opracowania katalogowego
w ramach projektu (grantu) badawczego Komitetu Badań Naukowych w latach 2003–2005 r.
Przygotowany katalog rękopisów tej spuścizny przez pracowników Działu Rękopisów Biblioteki
Książąt Czartoryskich, którzy kolekcją rękopisów Muzeum Narodowego w Krakowie zajmują się
na co dzień, niewątpliwie ułatwi wszystkim zainteresowanym naukami pomocniczymi historii
znalezienie materiałów, a także pozwoli na łatwiejsze ich wyszukanie. Mamy nadzieję, że katalog
ten w miarę możliwości technicznych będzie także udostępniony badaczom w niedługim czasie
w internecie.
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Dorobek naukowy i kolekcjonerski Mariana Gumowskiego
w zbiorach Ossolineum
Obszerna i różnorodna spuścizna naukowa po prof. Marianie Gumowskim jest rozproszona
w kilku zbiorach państwowych i w rękach prywatnych posiadaczy1. Zakład Narodowy im. Ossolińskich posiada pokaźną część tej spuścizny, pozyskaną stopniowo od Profesora w latach 1953–1966.
Narodowa Biblioteka Ossolineum (funkcjonująca jako oddział Fundacji) przechowuje w zbiorach
specjalnych rękopisy autorskie Gumowskiego, a Muzeum Książąt Lubomirskich (drugi oddział
Fundacji) jest właścicielem kolekcji numizmatyczno–sfragistycznej Profesora. W pierwszej kolejności zostaną omówione materiały rękopiśmienne, jako że nabyto je przed kolekcją muzealną.

Materiały prof. Gumowskiego w dziale rękopisów
Dział Rękopisów przechowuje 36 prac rękopiśmiennych Mariana Gumowskiego2, opublikowanych lub niewydanych, z zakresu numizmatyki, sfragistyki, heraldyki, medalografii i falerystyki. Zbiór ten można podzielić na trzy charakterystyczne grupy. Do pierwszej zaliczają się prace,
które ukazały się drukiem, będące początkowymi lub ostatecznymi redakcjami artykułów lub
monografii, zwykle wielokrotnie poprawianych i dopracowywanych przez Profesora3. Kolejną
grupę tworzą teksty referatów publikowanych tylko w streszczeniu, materiały ogłoszone drukiem
w ramach szerszych opracowań oraz niewydane prace, które są próbami powrotu do tematów poruszonych już przez Gumowskiego w literaturze4. Na ostatni zestaw prac składają się opracowania
1

Według dzisiejszego stanu wiedzy materiały naukowe i kolekcjonerskie prof. Gumowskiego przechowują
następujące instytucje: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka
Uniwersytecka w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum
Narodowe w Krakowie i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Na temat rękopisu pracy Mariana
Gumowskiego, znajdującego się w rękach prywatnych, wzmiankuje Sławomir Górzyński w referacie wygłoszonym
na konferencji naukowej pt. Zbiory pieczęci w Polsce, Zielona Góra 23–24 V 2007 r.
2
Rękopisom nadano 34 sygnatury.
3
Biblioteka Zakładu Narodowego im Ossolińskich, Dział Rękopisów (skrót Oss.), inw. 12553/I, 12555/I,
12556/I, 12557/I, 12558/I, 12560/I, 12740/II, 12742/II, 12744/I, 12745/I, 12746/I, 12747/I i II, 12748/II,
12749/II, akc. 93/59, 95/59, 96/59, 97/59.
4
Oss. inw. 12563/I, 12741/II, 12743/I, akc. 99/59, 101/59.
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(przeważnie pierwsze redakcje) nowych zagadnień podjętych przez Gumowskiego, których autor
nie wprowadził do obiegu naukowego5.
Profesor złożył ofertę sprzedaży swych materiałów rękopiśmiennych do Ossolineum w 1953 r.,
wysyłając pierwsze 13 prac do przedstawienia Komisji Nabytków. Ossolineum przyjęło 12 rękopisów, jeden zaś zwróciło właścicielowi6. W 1955 r. Biblioteka po zapoznaniu się z nową ofertą nabyła następną partię złożoną z 12 prac7. W odrębnym trybie pozyskano od Gumowskiego 5–tomowe dzieło poświęcone polskim medalom okolicznościowym z XIX i XX w.8 Inne,
znacznie szersze, opracowanie polskiego medalierstwa zatytułowane Medale prywatne zakupiono
od Profesora w 1958 r.9 Rok później Marian Gumowski nadesłał kolejną serię rękopisów liczącą 29 egzemplarzy, z której Komisja Biblioteczna wybrała do zakupu jedynie 10 pozycji10.
Następną propozycję sprzedaży swych prac rękopiśmiennych Gumowski przedstawił w 1968 r.
Treść oferty z powodu braku zachowania materiału archiwalnego pozostaje nieznana. Tym razem
Profesor otrzymał negatywną odpowiedź od Dyrekcji, która swą decyzję uzasadniła warunkiem
przyjmowania prac naukowych tylko niewydanych oraz z powodu zastrzeżenia przez Archiwum
Państwowej Akademii Nauk w Warszawie gromadzenia rękopisów uczonych11 (Zakład Narodowy im. Ossolińskich był placówką PAN w latach 1953–1994 — przyp. aut.). W 1971 r. Marian
Gumowski raz jeszcze złożył do Ossolineum ofertę nabycia od niego kilku wybranych prac. Były
to głównie maszynopisy i egzemplarze korektowe opublikowanych opracowań np. Handbuch der
polnischen Siegelkunde, Bibliografia numizmatyki polskiej czy też Szyby herbowe z ratusza toruńskiego. Dla Biblioteki zaproponowane prace nie przedstawiały jednak istotnej wartości i odmówiono
ich zakupu12.
Niewątpliwie spośród ossolińskich rękopisów Gumowskiego największą wartość naukową
dla badacza nauk pomocniczych historii będą przedstawiać inedita13. Warte szczególnego zainteresowania są prace o charakterze materiałów inwentaryzacyjno–opisowych, które stanowią
dobre przewodniki po licznym i rozproszonym materiale źródłowym, skrzętnie wynotowanym
przez Gumowskiego podczas długoletnich, żmudnych kwerend w polskich i zagranicznych
zbiorach. Marian Gumowski, którego życiorys zawodowy i prace badawcze wypełniły trzy epoki historyczne, pozostawił w wielu swych pracach wspomnienie, noty lub wizerunki źródeł,
5

Oss. inw. 12552/I, 12554/I, 12559/I, 12561/I, 12562/I, akc. 94/59, 98/59, 100/59.
Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (skrót AZNiO), XLI/35, nr 21, k. 158–169.
Odesłanym rękopisem była jedna z redakcji pracy pt. Kopernik o monecie, którą Ossolineum otrzymało zamiast pozycji
pt. Numizmatyka księstwa cieszyńskiego. Obie prace zostały włączone do ostatniej partii rękopisów zakupionych przez
Ossolineum w 1959 r.
7
AZNiO, XLI/35, nr 21, k. 177–179.
8
Oss. inw. 13480/II. Negocjacje w sprawie zakupu pracy rozpoczęte w 1954 r. zakończyły się umową w 1956 r.,
zob. AZNiO, XLI/35, nr 21, k. 170–176, 180–182a.
9
AZNiO, XLI/35, nr 21, k. 183–188.
10
AZNiO, XLI/35, nr 21, k. 191–201.
11
AZNiO, XLI/35, nr 21, k. 200.
12
AZNiO, XLI/35, nr 21, k. 202–204.
13
Walory naukowe spuścizny rękopiśmiennej Mariana Gumowskiego na podstawie zbiorów Muzeum Narodowego
w Krakowie podkreślił jako pierwszy Stefan K. Kuczyński, który w przypisie nadmienił o rękopisach i reprodukcjach
pieczęci prof. Gumowskiego znajdujących się w posiadaniu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu,
zob. S. K. Kuczyński, Spuścizna rękopiśmienna Prof. Mariana Gumowskiego, „Biuletyn Numizmatyczny”, 1979, nr 7,
s. 125–128. Pożytek płynący z rękopisów Gumowskiego potwierdzają nowsze prace heraldyczno–sfragistyczne, których podstawa źródłowa została poszerzona o niepublikowane materiały rękopiśmienne Profesora, np. w: M. Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2000; H. Seroka, Herby miast małopolskich
do końca XVIII wieku, Warszawa 2002.
6
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które uległy zniszczeniu, zostały uznane za zaginione bądź zachowały się w zbiorach do dziś,
lecz są trudno dostępne. Naukową ciekawość budzą również studia nad nowymi zagadnieniami, z którymi postanowił zmierzyć się Gumowski, a których opracowanie nie zaowocowało
publikacjami. Dla lepszej orientacji przyszłych użytkowników ossolińskich rękopisów Profesora
warto zasygnalizować treść przynajmniej niektórych ineditów. Cennym dziełem jest z pewnością
obszerny katalog poświęcony polskim medalom prywatnym14. Praca dotyczy medali sporządzonych na cześć osób publicznych lub prywatnych z wyjątkiem monarchów — od XVI w. do czasów PRL. W opracowaniu uwzględniono materiał historyczny dla ziem, które weszły do granic
Polski w 1945 r. Na objętość pracy składa się 12 tomów opracowania i jeden tom z ilustracjami
zabytków. Katalog zawiera 3102 pozycje, z czego połowa posiada ilustracje w postaci wyciętych
druków i własnoręcznych reprodukcji. Uznanie budzi perfekcyjne wykonanie wcierek grafitowych i bartynotypów15.
Przedmiotem pracy z 1942 r. pt. Odznaki wiejskie są odznaki używane przez sołtysów, wójtów i innych funkcjonariuszy urzędów wiejskich w okresie porozbiorowym i II Rzeczypospolitej. Gumowski scharakteryzował odznaki z każdego zaboru osobno i z całego terytorium Polski
z okresu międzywojennego. Najwięcej źródeł, które autor opisał, pochodzi z ziem zaboru rosyjskiego, najmniej zaś z obszaru Galicji i II RP. Bazą źródłową opracowania była praktycznie jedynie kolekcja własna Gumowskiego (mniej niż 100 numerów inw.) nabyta ok. 1940 r.16 Trzon
tego zbioru tworzyły zabytki zebrane z ziem byłego Królestwa Kongresowego. Odznaki wiejskie
są brudnopisem o charakterze inwentaryzacyjno–opisowym, niezawierającym ilustracji opisanych zabytków.
Innym interesującym rękopisem jest pierwsza redakcja pracy pt. Pieczęci cechów polskich
z 1948 r. Gumowski podjął się kompleksowego opracowania tematu, który wciąż czeka na swojego badacza. Autor omówił godła i wybrane pieczęcie cechów polskich od XIV do XIX w., celowo
pomijając cechy krakowskie, których znaki i pieczęcie posiadały już swoje gruntowne opracowanie17. Praca Gumowskiego objęła korporacje rzemieślnicze z miejscowości położonych w granicach PRL bez uwzględnienia ziem włączonych do Polski w 1945 r. Najważniejszym materiałem
źródłowym do tego opracowania był znaleziony przez Gumowskiego w zbiorach Archiwum Akt
Dawnych w Warszawie (podczas niemieckiej okupacji) fascykuł zawierający spisy XIX–wiecznych
cechów i ich godeł oraz odciski pieczęci cechowych z 234 miejscowości — były to materiały zgromadzone w myśl rozporządzenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskiego
z 29 IV 1847 r.18 Akta te, jak podaje Gumowski, uległy zniszczeniu w 1944 r.19 Dla okresu staropolskiego podstawę źródłową opracowania utworzyły zbiory archiwów państwowych w Toruniu
i Gdańsku oraz zbiory Czapskich w Krakowie. Jako że praca nie była ostateczną redakcją, autor
14

Oss. 13479/II.
Dokładne opisy powyższych metod reprodukowania pieczęci (odnoszących się w takim samym stopniu do medali) podaje P. Stróżyk, Repertorium dawnych sposobów reprodukowania pieczęci [w:] Zbiory pieczęci w Polsce, red.
Z. Piech, W. Strzyżewski, Warszawa 2009, s. 518, 524. Sam Gumowski również scharakteryzował pokrótce obie metody — na temat wcierek zob. Pieczęcie w archiwum i ich reprodukowanie, „Archeion”, t. 19–20, 1951, s. 428–429;
Najstarsze pieczęcie miast polskich z XIII i XIV w., Toruń 1960, s. 8–9; na temat bartynotypów: Śp. Władysław Bartynowski, „Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne”, t. 8, 1918, nr 12, s. 131; Wspomnienia numizmatyka,
Kraków 1965, s. 20.
16
Datacja na podstawie II redakcji pracy, zob. Muzeum Narodowe w Krakowie, rkps, 1450, s. 1.
17
A. Chmiel, Godła rzemieślnicze i przemysłowe krakowskie od poł. XIV do XX w., Kraków 1922.
18
M. Gumowski, Pieczęcie cechów polskich, Oss, sygn. 12552/I, s. 3. Materiały były przechowywane w Archiwum
Akt Dawnych pod sygnaturą: vol. 61212, zob. MN, rkps 1519 (III redakcja pracy), s. 99.
19
Oss, 12552/I, s. 3.
15
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nie zaopatrzył jej w materiał ilustracyjny. Gumowski opisał jedynie wybrane sigilla posiadające
charakterystyczną symboliką cechową, odmienne ujęcie znanych motywów ikonografii cechowej
bądź nietypową treść legendy. Autor wyszczególnił miejscowości w których działały cechy dysponujące własnymi pieczęciami i wymienił dokumenty uwierzytelnione tymi sigillami, podając datę
wystawienia i miejsce przechowywania dokumentu z pominięciem sygnatury źródła.
Z drobnych niepublikowanych prac występujących w pojedynczych redakcjach można wyróżnić Monety i medale hr. Cosel oraz Półbrakteaty X wieku. W pierwszym wyżej wymienionym
artykule, o metryce być może przedwojennej, Gumowski zajął negatywne stanowisko wobec
tez wielu numizmatyków i innych historyków z XIX i XX w., którzy dowodzili, iż powstanie
niektórych monet saskopolskich, medali i żetonów z epoki saskiej miało związek ze słynnym
romansem króla Augusta II z hrabiną Anną Konstancją Cosel20. W drugim wskazanym artykule, który nie doczekał się druku, Gumowski przedstawił wywód obalający starą, rodzimą tezę
o polskim rodowodzie półbrakteatów z X w.21 Profesor na podstawie analizy znalezisk monet z X
i XI w. przypisał półbrakteatom pochodzenie duńskie, zgodnie ze stanowiskiem współczesnej
mu numizmatyki22.
Materiały ossolińskie prezentujące twórczość naukową Mariana Gumowskiego są tylko małą
częścią jego bogatej i rozproszonej spuścizny rękopiśmiennej. Składają się jednakże na podstawę
niezbędną do ustalenia historii kształtowania się wielu poglądów naukowych Profesora.
Przedstawiony poniżej wykaz prac prof. Gumowskiego ułożony został według porządku sygnatur rękopisów.
Rękopisy zinwentaryzowane:
1. 12552/I. „Pieczęcie cechów polskich”. I redakcja.; oprac. 1948 r., K. 244. Praca
niepublikowana.
2. 12553/I. „Spory o czerwonego gryfa”. II redakcja (?); 1949–1950, K. 90 (39 str. art.). Jedna
z redakcji artykułu: Wojna o czerwonego gryfa, „Zapiski Koszalińskie”, z. 3, 1959, s. 9–27.
3. 12554/I. „Moneta elbląska”. I redakcja; 1950, K. 102. Praca niepublikowana
4. 12555/I. „Wykopaliska monet rzymskich w Polsce”. I redakcja; 1950, K. 84. Wstępna
redakcja artykułu (m.in. bez topograficznego wykazu znalezisk): Monety rzymskie w Polsce,
„Przegląd Archeologiczny”, t. 10, 1954–1956 (1958), s. 87–149.
5. 12556/I. „Moneta toruńska”. I redakcja; 1951, K. 213. Wstępna redakcja monografii: Dzieje
mennicy toruńskiej, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, R. 65, 1960, z. 1.
6. 12557/I. „Moneta gdańska”. I redakcja; 1951, K. 213. Wstępna redakcja opracowania, które
ukazało się drukiem w dwóch odrębnych, niezależnych od siebie częściach: wspólnie z M. Pelczarem, Pieniądz gdański 1814–1939, Gdańsk 1960: Biblioteka Gdańska. Ser. Monogr., nr 7;
M. Gumowski, Mennica gdańska, Toruń 1972.

20

Np. E. Vehse, Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation, Hamburg 1853; S. B. Kahane, Die Münze im
Dienste der Liebe und Ehe, Danzig 1914. Do zwolenników tego poglądu należał początkowo także sam Marian
Gumowski, zob. M. Gumowski, Monety saskopolskie, Kraków 1910, s. 5, 14.
21
Autorem tej teorii był Kazimierz Stronczyński w: Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300,
Warszawa 1847.
22
Badaczem, który ustalił właściwe pochodzenie półbrakteatów, był duński numizmatyk Peter Christian Hauberg
(1844–1928), zob. P. Hauberg, Demibractéates danoises au type de Duerstede [w:] Mémoires du Congrès International
de Numismatique, Bruxelles 1891, s. 409–420. Echa poglądu Stronczyńskiego pojawiały się w literaturze jednak
jeszcze przez kilka dekad.
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12558/I. „Kopernik o monecie”; 1953, K. 77. Jedna z redakcji artykułu: Poglądy Mikołaja Kopernika w sprawach monetarnych, „Komunikaty Mazursko–Warmińskie”, 1968, nr 4,
s. 621–660. Por. z nr. akc. 96/59.
12559/I. „Odznaki wiejskie”. I redakcja; 1942, K. 114. Praca niepublikowana.
12560/I. „Wykopalisko monet w Anusinie”. I redakcja; ok. 1945–1953, K. 12. Wstępna,
niedokończona redakcja artykułu: Wykopalisko monet w Anusinie, „Wiadomości Numizmatyczne”, 1958, z. 4, s. 1–7.
12561/I. „Monety i medale hr. Cosel”. I redakcja; XX w., K. 11. Praca niepublikowana.
12562/I. „Półbrakteaty X wieku”. I redakcja; ok. 1939–1945, K. 14. Praca niepublikowana.
12563/I. „Żydowscy mincerze w Wielkopolsce. Żydzi w mennicach piastowskich”. I redakcja; 1939, K. 45. Wstępna redakcja pracy, której część została opublikowana w ramach
szerszego opracowania: Monety hebrajskie za Piastów, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1962, nr 41, s. 3–19, nr 43, s. 3–44.
12740/II. „Mennica lubelska”. I redakcja; po 1933, S. 76. Wstępna redakcja artykułu: Mennica lubelska w l. 1595–1601, „Roczniki Humanistyczne KUL”, t. 8, 1959, z. 2, s. 227–271.
12741/II. „Pieczęcie polskie”; 1938, K. 155. Jedna z pierwszych redakcji podręcznika
(rozdz. 3): Sfragistyka oprac. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 1960.
12742/II. „Fałszerstwa monetarne Fryderyka II”. II i III (ostateczna) redakcja; 1949,
2 woluminy: K. 80; K. 128. Publikacja: Fałszerstwa monetarne Fryderyka II, „Przegląd Zachodni”, 1948, nr 10/12, s. 422–497.
12743/I. „Wykopaliska monet polskich X i XI wieku”. Materiały; 1948, K. 229. Por.
z Wykopaliska monet polskich z X i XI wieku, Rozpr. Wydz. Hist. i Filoz. Akad. Umiej., t. 48,
1905, s. 4–142.
12744/I. „Pieczęcie i archiwa”. I redakcja; ok. 1950, K. 45. Wstępna redakcja artykułu:
Pieczęcie w archiwach i ich reprodukcja, „Archeion”, t. 19–20, 1951, s. 409–445.
12745/I. „Sfragistyka w archiwach”. II redakcja; 1950. K. I, 54. II redakcja artykułu: Pieczęcie w archiwach i ich reprodukcja, „Archeion”, t. 19–20, 1951, s. 409–445.
12746/I. „Gubin i jego mennice”. I redakcja (ostateczna); 1950, K. 47. Publikacja: Gubin i jego mennica [w:] Księga pamiątkowa 75–lecie Tow. Nauk. w Toruniu, Toruń 1952,
s. 129–144.
12747/I i II. „Moneta u krzyżaków”. I i II (ostateczna) redakcja; 1951, 2 woluminy:
K. 159; K. 109. Publikacja: Moneta u Krzyżaków, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, t. 17, 1951 z. 3/4, s. 7–68.
12748/II. „Heraldyka polska”; 1952, K. 118. Jedna z redakcji (w jęz. pol.) pracy: Handbuch der polnischen Heraldik, Graz 1969.
12749/II. „Prawo mennicze miast pruskich”. I redakcja; 1952. K. 40. Wstępna redakcja
artykułu: Polityka mennicza miast pruskich, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”,
t. 20, 1955, s. 257–294.
13479/II. „Medale prywatne”. Materiały inwentaryzacyjno–opisowe i reprodukcje; 1957,
13 tomów: K. 203; 261; 316; 144; 232; 101; 232; 295; 268; 87; 223; CLVII. Praca niepublikowana.
13480/II. „Medale” (z lat 1815–1939). Materiały inwentaryzacyjno–opisowe i reprodukcje; 1953–1955, 5 tomów: K. 204, XVI; 562, XXXVI; 461, XLI. Praca niepublikowana. Rękopisy akcesyjne (niezinwentaryzowane):
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93/59. „Bibliografia numizmatyki polskiej”. II redakcja; 1956, S. 19–235. II redakcja
pracy: Bibliografia numizmatyki polskiej, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”,
R. 72, z. 3, Toruń 1967.
2. 94/59. „Herby i pieczęcie miast województwa białostockiego”. I redakcja; 1958, S. 76.
Praca niepublikowana.
3. 95/59. „Herby i pieczęcie Koszalina i Słupska”. I redakcja; 1957, K. 30. Wstępna, zbiorcza redakcja dwóch artykułów: Koszalin — jego herb i pieczęcie [w:] Z dziejów Koszalina, „Biblioteka Słupska”, t. 7, Poznań 1960, s. 95–106; Słupsk — herb i pieczęcie miejskie, „Zapiski
Koszalińskie”, z. 4, 1959.
4. 96/59. „Marian Gumowski: Kopernik o monecie”; 1953, K. 73. Jedna z redakcji artykułu: Poglądy Mikołaja Kopernika w sprawach monetarnych, „Komunikaty Mazursko–Warmińskie”, 1968, nr 4, s. 621–660. Por. z sygn. 12558/I.
5. 97/59. „Mennica lubelska w latach 1595–1601”; 1939, K. 54, maszynopis. Publikacja: Mennica lubelska w l. 1595–1601, „Roczniki Humanistyczne KUL”, t. 8, 1958, z. 2,
s. 227–271.
6. 98/59. „I wojna światowa w medalach”. II redakcja; ok. 1955–1958, S. 21. Praca
niepublikowana.
7. 99/59. „Numizmatyka w Prusach”. I redakcja; przed 1954, S. 52. Praca niepublikowana.
Zob. streszcz. Ruch numizmatyczny w Gdańsku w XVIII w., „Sprawozdania Towarzystwa
Naukowego w Toruniu”, nr 8, 1954, s. 66–67.
8. 100/59. „Numizmatyka księstwa cieszyńskiego”. I redakcja; po 1933, S. 67. Praca
niepublikowana.
9. 101/59. „Pamiątki po Bolesławie Chrobrym”; 1950, K. 139. Por. z Pamiątki po Bolesławie Chrobrym [w:] Bolesław Chrobry: 1025–1925: Sokoli Rok Chrobrowski 1925, Warszawa
1925, s. 49–81.
10. 102/59. „Herby miast śląskich”; 1945, S. 288. Praca niepublikowana.
1.

Kolekcja prof. Gumowskiego w Gabinecie Numizmatyczno–Sfragistycznym
Kolekcja składa się z monet, medali, pieczęci i variów heraldycznych pozyskanych od Gumowskiego w latach 1958–1966. Na pierwsze miejsce wybija się zbiór sfragistyczny liczący blisko
30 000 obiektów, złożony głównie z reprodukcji pieczęci i tworzący trzon zasobu sfragistycznego
w Gabinecie. Kolekcja obejmuje materiał od poł. XI w. do 1. dekady PRL. O niepełnym profilu
i stanie ilościowym zbioru sfragistycznego przekazanego do Ossolineum zdecydowały trudności
w realizacji umowy między Biblioteką a Gumowskim. Wątek ten jest już znany z literatury, aczkolwiek tylko w kontekście materiałów sfragistyki miejskiej Gumowskiego w zbiorach Ossolineum23, warto więc w skrócie ukazać problem w odniesieniu do całego materiału sfragistycznego
nabytego od Mariana Gumowskiego.
Prof. Gumowski zaoferował sprzedaż swej okazałej kolekcji reprodukcji pieczęci do Ossolineum w 1962 r.24 Zwrócił się z tym do dr. Mariana Haisiga, kierownika Gabinetu
23

R. Forysiak–Wójciński, Sfragistyka miejska w Ossolineum — materiały i zbiory po Profesorze Marianie Gumowskim
[w:] Zbiory pieczęci w Polsce, red. Z. Piech, W. Strzyżewski, Warszawa 2009, s. 198–199.
24
Dokumentacja dotycząca kupna kolekcji numizmatyczno–sfragistycznej Mariana Gumowskiego, zob. AZNiO,
sygn. XLVI/6 (brak paginacji).
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Numizmatyczno–Sfragistycznego, z którym utrzymywał kontakty naukowe. Oferta była wyjątkowa dla Gabinetu, budżet Biblioteki zaś pozwalał na dokonanie tej transakcji. Gumowski
zadeklarował odstąpić cały zbiór oprócz materiałów, które były potrzebne mu do realizacji jego
prac badawczych. Po ich zużytkowaniu Gumowski planował dołączyć je do zbioru ossolińskiego.
Umowa Profesora z Ossolineum była realizowana etapami. Poszczególne grupy pieczęci wydzielone według klas dysponentów były przesyłane partiami przez Profesora i każdorazowo wyceniane
przez Komisję Nabytków. W 1966 r. doszło do wstrzymania umowy przez Gumowskiego, niezadowolonego z wysokości cen oferowanych przez Bibliotekę. Miało to miejsce w okresie, gdy
funkcję kierownika Gabinetu pełnił dr Józef Szwagrzyk, który nie zdecydował się podjąć nowych
negocjacji z Profesorem25. Dużą stratą dla Ossolineum wynikłą z zaniechania dalszego etapu umowy było nieotrzymanie kartotek pieczęci sporządzonych przez Gumowskiego dla poszczególnych
grup pieczęci. Były to swego rodzaju inwentarze zbiorów Profesora i miały służyć Gabinetowi
jako pomoc w opracowaniu kolekcji. Dyrekcja Biblioteki przypomniała Gumowskiemu o tych
materiałach, kiedy w 1971 r. zwrócił się z kolejną ofertą sprzedaży swych prac rękopiśmiennych, jednakże Profesor nie był zainteresowany uregulowaniem tej sprawy26. Poza kartotekami
Ossolineum nie objęło swym posiadaniem sfragistyki cechowej, mieszczańskiej i części sfragistyki
miejskiej. W toruńskim zbiorze Gumowskiego pozostały także wykrojone zespoły ze wszystkich
pozostałych grup pieczęci, wydzielone wcześniej z ogólnego zbioru przed wysłaniem do Zakładu
Narodowego.
Nabyta od Mariana Gumowskiego kolekcja jest owocem jego licznych kwerend naukowych
w polskich i zagranicznych zbiorach, w których reprodukował badane pieczęcie. Materiał do kopiowania pieczęci był najobficiej czerpany ze zbiorów krakowskich, warszawskich i toruńskich.
Cząstkę kolekcji stanowią nabytki z innych źródeł, tj. antykwariaty, prywatne kolekcje czy też
ankiety heraldyczno–sfragistyczne. Materiał złożony w Ossolineum gromadzony był przez Profesora głównie w latach 1941–1962. Wśród tych zbiorów znajdują się zachowane, szczątkowe fragmenty przedwojennej kolekcji kopii sfragistycznych, zebranej przez Gumowskiego w Dębowcu,
następnie skonfiskowanej niemal w całości przez władze niemieckie i zniszczonej w Poznaniu pod
koniec II wojny światowej27.
Kolekcja w swej największej części złożona z atramentowych i grafitowych reprodukcji na papierze (umieszczonych na kartonowych tablicach) i poukładana w grubych tekach, po włączeniu
do zbiorów Ossolineum została przez pracowników Gabinetu przełożona do nowych, mniejszych
teczek (tzw. Teki Gumowskiego, t. I–CVIII oraz sfragistyka miast, t. I–XI), ale nie w tej kolejności, w jakiej była stopniowo przejmowana. Na domiar tego układ poniektórych grup pieczęci
zostawiał wiele do życzenia na skutek pierwotnego przemieszania pieczęci różnych dysponentów
w przekazanych tekach (kolekcja w obecnym układzie wymaga gruntownego uporządkowania,
po którym będzie można ustalić ostatecznie jej stan jakościowy i ilościowy). W związku z tym
omówienie poszczególnych grup zbioru nastąpi w oparciu o dane specyfikacyjne załączone przez
prof. Gumowskiego i zestawienia rachunkowe Ossolineum, przy zachowaniu porządku chronologicznego przyjmowania kolekcji28.
Realizacja umowy pomiędzy Gabinetem i prof. Gumowskim rozpoczęła się od zakupu zbioru
239 metalowych kopii pieczęci pochodzących z XI–XX w (jedyny zbiór wysłany w ramach I partii).
25
26
27
28

Dr Marian Haisig w roli kierownika Gabinetu pracował do końca 1965 r.
AZNiO, XLI/35, nr 21, s. 204.
R. Forysiak–Wójciński, Sfragistyka miejska..., s. 195, przyp. 11.
AZNiO, sygn. XLVI/6. Zestawienia ilościowe obejmują dublety reprodukcji.

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

178

Janusz S. Nowak

Kolekcja składa się z miedzianych galwanotypów, mosiężnych, żelaznych i cynowych odlewów
oraz z cynowych odcisków z oryginalnych tłoków. Większość reprodukcji pochodzi z 2. poł. XIX
lub pocz. XX w., a ich powstanie łączy się z działalnością kolekcjonerską Franciszka Piekosińskiego. Nie są znane okoliczności przejścia tej kolekcji do rąk Mariana Gumowskiego. Zbiór w całości został skatalogowany i opublikowany przez Władysława Fabijańskiego29.
Partię nr II zbioru pieczętnego Gumowskiego utworzyły varia sfragistyczne o walorze muzealnym bądź archiwalno–bibliotecznym, a ze względu na swą formę wyłączone z ogólnego zbioru
reprodukcji mających charakter graficzny lub rysunkowy. Do grupy variów należało 15 tłoków
pieczętnych, z których za najbardziej wartościowe zabytki uznano tłok pieczęci murarzy w Sieniawie z ok. XVIII w.30 i tłok kapituły katedralnej łotewskiej z XIX w.31 Wszystkie typariusze
od prof. Gumowskiego zostały skatalogowane i opublikowane przez Gabrielę Sukiennik w ramach opracowania całego zbioru tłoków pieczętnych w Gabinecie, ale bez wskazania ich źródła
nabycia32. Kolejnymi materiałami w przesyłce były pieczęcie papierowe luźne bądź zachowane
na dokumentach (lub ich fragmentach) z XVII–XIX w. (71 luźnych i 28 na dok. oraz 10 odcisków w laku). Edycja tych pieczęci ukazała się niedawno w najnowszej publikacji Władysława
Fabijańskiego33. Z II partii pochodzi również tzw. Kolekcja Elbląska, tj. dziewiętnastowieczny
niemiecki album złożony z tablic z odciskami pieczęci urzędowych i prywatnych o proweniencji
głównie elbląskiej34. Album zawiera 146 odcisków, w tym 13 pieczęci papierowych uwzględnionych w nowym katalogu Władysława Fabijańskiego35. Druga przesyłka prof. Gumowskiego zawierała dodatkowo bullę papieża Klemensa XII36, kolekcjonerski odcisk tłoka pieczęci ławniczej
wsi Łobzów z XIV w.37, 36 biletów wizytowych z XIX i XX w., 2 galwanotypy, które uzupełniły
kolekcję reprodukcji metalowych, plombę ołowianą oraz 468 odcisków lakowych nowożytnych
pieczęci herbowych — prywatnych i urzędowych.
Partia III objęła pieczęcie władz i urzędów państwowych od XV w. do 1945 r.38, podzielonych na grupy według poniższej klasyfikacji: władze i urzędy koronne Rzeczypospolitej w XVI–
XVIII w., władze i urzędy Litwy i Śląska w XV–XVIII w., władze i urzędy Księstwa Warszaw29

W. Fabijański, Odlewy metalowe pieczęci w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Katalog),
Wrocław 1999.
30
Zakład Narodowy im. Ossolińskich (skrót ZNiO), Gabinet Numizmatyczno–Sragistyczny (skrót GNS), S 1228.
31
Dotychczas nie zlokalizowano w zbiorze Gabinetu takiego typariusza. Zapewne chodziłoby tu o tłok kapituły
katedralnej w Rydze. Być może doszło do pomyłki w identyfikacji obiektu — w zbiorze tłoków znajduje się tłok
kapituły warmińskiej z XIX w. o nieznanej akcesji (sygn. S 1312), może więc nota specyfikacyjna na rachunku
za II partię dotyczyła właśnie tej pieczątki.
32
G. Sukiennik, Katalog tłoków pieczętnych z XV do XX w. w zbiorach Biblioteki Ossolineum, „Ze skarbca kultury”,
nr 31, 1979, s. 171–193.
33
W. Fabijański, Pieczecie papierowe z podkładem w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we
Wrocławiu, Wrocław 2009. W opisach katalogowych autor wskazał na proweniencję zbioru Gumowskiego tylko
w przypadku papierowych odcisków z tzw. Kolekcji Elbląskiej, o wymienionej wyżej grupie pieczęci papierowych
nabytych od Profesora autor nadmienił jedynie we wstępie katalogu (s. 13).
34
ZNiO, GNS, S 1937– S 2082. Więcej o tym albumie zob. W. Fabijański, Zarys historyczny tworzenia się
i kształtowania zbioru sfragistycznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jego stan obecny, [w:] Zbiory pieczęci
w Polsce, red. Z. Piech, W. Strzyżewski, Warszawa 2009, s. 181; R. Forysiak–Wójciński, Sfragistyka miejska..., s. 200–
201.
35
W. Fabijański, Pieczęcie papierowe..., nr 53–55, 93–96, 101, 106, 125, 132–134.
36
ZNiO, GNS, S 1361.
37
ZNiO, GNS, S 2979.
38
Pieczęcie sądowe, grodzkie, ziemskie, skarbowe, pieczęcie urzędników królewskich i książęcych, terytorialnej
administracji rządowej, urzędów powstańczych, urzędów budowlanych i innych. Część materiałów zinwentaryzowano,
zob. ZNiO, GNS, S 323–1006, S 1008–1117.
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skiego, polskie władze i urzędy powstańcze z l. 1794–1864, władze i urzędy zaboru rosyjskiego,
władze i urzędy zaboru austriackiego, władze i urzędy zaboru pruskiego i niemieckich władz
okupacyjnych w I i II wojnie światowej, władze i urzędy II Rzeczypospolitej. Na materiał sfragistyczny złożyły się oryginalne tuszowe pieczęcie (46 szt.), grafitowe wcierki (522) i atramentowe
odbitki z oryginalnych tłoków (3126), łącznie na 249 kartonowych tablicach.
W IV partii Gumowski dostarczył zbiór polskiej i obcej sfragistyki kościelnej od XII do XX w.,
tj. pieczęcie władz i urzędów kościoła katolickiego (w tym zakonów rycerskich), unickiego, prawosławnego, protestanckiego oraz pieczęcie żydowskie i muzułmańskie. Kolekcję tworzą wcierki
grafitowe i rysunki (1410 szt.), atramentowe i tuszowe odciski (1614), fotografie (132) i inne
reprodukcje, np. bartynotypy (98), oraz dokumenty papierowe z pieczęciami (45). Reprodukcje
pochodzą z 268 tablic, do których nie były na stałe przytwierdzone. Zbiór ten umożliwia szeroki
i szczegółowy przegląd kościelnych źródeł sfragistycznych z okresu staropolskiego, przy czym należy zastrzec, iż nie wszystkie reprodukcje przedstawiają wierne wizerunki źródeł.
Największy rozmiar osiągnęła V partia, która objęła zespoły pieczęci wiejskich (w głównej
mierze z ziem porozbiorowych, XVIII–XX w), przesłana w liczbie 9733 obiektów na 540 tablicach. Niemal całość materiału (ok. 95%) stanowią atramentowe i tuszowe odbitki z tłoków
pieczętnych. W zbiorze można trafić na oryginalne odciski z sadzy albo oryginalne odciski tuszowe wykonane tłokami przeznaczonymi do pieczętowania w laku. Po opracowaniu zbiór będzie
niewątpliwie stanowił przydatną podstawę źródłową do badań nad polską sfragistyką wiejską.
Kolejna, VI partia wysyłki należała do mniej licznych, ale z pewnością do najciekawszych.
Dotyczyła polskiej sfragistyki monarszej i w bardzo drobnym wycinku — obcej. Kolekcja zgromadzona w liczbie 1318 reprodukcji złożona jest z wcierek grafitowych i rysunków, fotografii,
druków i innych reprodukcji (np. bartynotypy, pojedyncze odbitki atramentowe z tłoków), rozmieszczona na 349 tablicach. W grupie polskich pieczęci znajdują się sigilla królów i książąt oraz
członków ich rodzin. Jest to zbiór, który był szczególnie ceniony przez samego Gumowskiego nie
tylko ze względu na rangę pieczęci, lecz również z uwagi na to, że kolekcja notowała pieczęcie
wówczas nieznane lub tylko sygnalizowane w literaturze przedmiotu.
Na VII partię sfragistyczną złożyły się pieczęcie rycerstwa i szlachty polskiej, pieczęcie wojskowe, masońskie i szkolne. Całość liczy 2469 pozycji w formie wcierek grafitowych, odbitek
tuszowych i atramentowych oraz fotografii, łącznie na 311 tablicach.
W VIII i IX serii znalazły się materiały do sfragistyki miejskiej ułożone alfabetycznie według
miejscowości w obrębie liter A–R, w sumie 6457 reprodukcji na 1003 kartach. Pod względem
różnorodności form reprodukcji ta kolekcja przedstawia się jako najbogatsza. Składają się na nią
oryginalne odciski tuszowe, kolekcjonerskie odbitki atramentowe i grafitowe39, wcierki i rysunki, pieczęcie nalepkowe (znaczkowe), bartynotypy i cynkotypy, fotografie i druki. Tej grupie
zbioru sfragistycznego Mariana Gumowskiego w Ossolineum poświęcono już w literaturze więcej uwagi40. Nadmienić należy tylko, że na przykładzie sfragistyki miejskiej zestawienie danych
ze specyfikacji Gumowskiego z rzeczywistym stanem zasobu wykazuje znaczne różnice w stanie
jakościowym kolekcji. Faktycznie zespół pieczęci miejskich liczy w przybliżeniu 3700 pieczęci gmin miejskich, natomiast pozostałą część zestawu stanowią pieczątki pomocnicze używane
w urzędach miejskich np. do przesyłek, pieczęcie jednostek administracji terytorialnej lub instytucji publicznych, czyli źródła luźno związane ze sfragistyką miejską albo wcale niepowiązane.
39

Nie należy mylić z wcierkami. Chodzi tutaj o odbitki wykonane tłokami przy użyciu sproszkowanego grafitu
zamiast tuszu.
40
R. Forysiak–Wójciński, Sfragistyka miejska..., s. 193–207.
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Dlatego też należy podchodzić z rezerwą do niektórych opisów jakościowych przedstawionych
przez Gumowskiego, w szczególności w odniesieniu do części materiałów dotyczących sfragistyki
z XIX i XX w.
Na IX partii zamyka się kolekcja sfragistyczna Mariana Gumowskiego przekazana do zbiorów Gabinetu. Równolegle z ostatnimi seriami sfragistyki Gabinet nabył zbiory numizmatyczne Gumowskiego. Profesor zaproponował Ossolineum sprzedaż następujących kolekcji:
monety piastowskie od XI do XIV w. (ok. 250 szt.), kolekcję śląską (ok. 186 monet i 30 medali), odznaki strzeleckie królów kurkowych (ok. 89 egz.), partię polskich medali prywatnych
i okolicznościowych (ok. 67 srebrnych i 188 z brązu) oraz zbiór odznak i odznaczeń wiejskich
(ok. 111 szt.). Ossolineum zdołało nabyć tylko część oferty z powodu kompleksowego wstrzymania umowy przez Mariana Gumowskiego. Tak więc w ramach spuścizny numizmatycznej
po prof. Gumowskim Gabinet dysponuje dziś jedynie kolekcją śląskich numizmatów i większą częścią zestawu polskich medali oraz kopią kwartnika Kazimierza Wielkiego, podarowaną Gabinetowi jeszcze w 1958 r.41 Pochodzące z wymienionej wyżej kolekcji śląskiej monety
średniowieczne (przeważnie trzynastowieczne brakteaty i piętnastowieczne halerze z mennic
książęcych i cesarskich Dolnego Śląska) zostały skatalogowane i opublikowane w 1998 r. przez
Elżbietę Baran42. Natomiast gros nowożytnej części kolekcji śląskich numizmatów stanowią
krajcary z XVII i XVIII w. w nominałach 1, 3, 6, 15 i 24, wybite w mennicach lennych
i książęcych Śląska. Zespół uzupełniają nieliczne obole, halerze, grosze, trojaki i ćwierćtalary
z przedziału XVI–XVIII w.43 Dotychczas nie zostały zlokalizowane śląskie monety zastępcze
(32 egz.), znajdujące się poza dokumentacją ewidencyjną, ale wpisane do akt specyfikacyjnych
kolekcji monet Mariana Gumowskiego.
Kolekcja polskiego, śląskiego i obcego medalierstwa z lat 1661–1965 składa się z oryginalnych
zabytków i nielicznych kopii (śląskich medali książęcych z XVII w.)44. Zbiór liczy 225 egz. i charakteryzuje się różnorodnością typów medali: monarsze, prywatne, okolicznościowe, nagrodowe,
sportowe, plakiety. W grupie polskiej do najcenniejszych eksponatów o szczególnym walorze
artystycznym należy zaliczyć m.in. medal Probierni Głównej przy Dyrekcji Mennicy Warszawskiej, wybity w 1851 r., autorstwa Józefa Majnerta45, srebrny medal okolicznościowo–nagrodowy
Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim, wykonany w 1858 r. przez Jana Minheymera46,
medal okolicznościowy z 1893 r. upamiętniający „rzeź kroską”, zaprojektowany przez Juliusza
41

ZNiO, GNS, C 3207.
E. Baran, Katalog monet polskich w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. T. 1 Średniowieczne monety
polskie, śląskie i pomorskie, Wrocław1998, nr 149, 406, 409–411, 416–418, 422–425, 436, 439–440, 444–445,
457–461, 472, 475, 481, 494, 512, 516, 540–541, 565, 568, 578–580, 604–605, 612. Części monet z tej grupy
błędnie przypisano proweniencję dawnych zbiorów lwowskich. Cała grupa posiada wspólny numer akcesyjny, zob.
ZNiO, GNS, Księga akcesyjna, nr 520/66 (zakup od M. Gumowskiego), i z wyjątkiem jednej monety (C 4317)
zapisana została w jednym ciągu sygnatur w inwentarzu, zob. ZNiO, GNS, Inwentarz monet polskich, C I, s. 647–
649, sygn. C 3439–3481. Jedna moneta średniowieczna z kolekcji M. Gumowskiego została opublikowana w innym
katalogu, zob. B. Butent–Stefaniak, Katalog średniowiecznych monet niemieckich w zbiorach Zakładu Narodowego
imienia Ossolińskich, Wrocław 2000, nr 571 (C 3454). Również tej monecie błędnie przypisano akcesję lwowską.
43
ZNiO, GNS, C 4295–4304, C 4210, C 4312–C 4316, C 4318–4324, C 13525–C 13551. Pozostała część
nowożytna zespołu nie została zlokalizowana, być może występuje w większej grupie śląskich monet o nieznanej
akcesji (C 14860–14904, C 14906–14908, C 14910–14922, C 14924, C 14926–14933, C 14935–14941,
C 14943–14945, C 14947); w grupie tej znajduje się również kilka średniowiecznych numizmatów (E. Baran,
Katalog, nr 452, 523, 526, 621 — także oznaczone pochodzeniem ze zbiorów Ossolineum we Lwowie).
44
ZNIO, GNS, G 1992–2158, G 2330–2333, F 1167, F 1173–1183.
45
ZNiO, GNS, G 1992.
46
ZNiO, GNS, G 1993.
42
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Kossaka47 i srebrny medal dekoracyjny Powszechnej Krajowej Wystawy — Lwów 1894, autorstwa Cypriana Godebskiego i Henri Nocqa48.
***
Obecny przegląd spuścizny naukowej i kolekcjonerskiej Mariana Gumowskiego stanowi krótki przewodnik po wielkim zasobie materiałów zebranych przez Profesora w ciągu ćwierci wieku
i powierzonych Ossolineum. Do opracowania tej spuścizny droga jest jeszcze daleka, niemniej
jednak wiedza nasza o niej dość znacznie zwiększyła się od czasu, kiedy materiały znalazły się pod
opieką Ossolineum. Miejmy nadzieję, że zgodnie z intencją znakomitego twórcy spuścizny, jego
zbiory znajdujące się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich doczekają się kiedyś opracowania i osobnego wydania z pożytkiem dla ich przyszłych użytkowników.

47
48

ZNiO, GNS, G 2058.
ZNiO, GNS, G 2003.
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Odciski pieczętne Mariana Gumowskiego
w zbiorach sfragistycznych Archiwum Głównego
Akt Dawnych
W skład zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych (AGAD) wchodzą zbiory sfragistyczne,
które stanowią bardzo ważną i cenną część tego najstarszego polskiego archiwum1. Przechowywane są one w wielu zespołach, kolekcjach oraz archiwach rodowych2. Zasadniczo składają się
z dwóch części: odcisków pieczęci związanych integralnie z dokumentami i materiałem aktowym oraz z wydzielonego zbioru sfragistycznego utworzonego w latach sześćdziesiątych w Archiwum. W tym właśnie wydzielonym zbiorze liczącym ponad 10 tys. jednostek i przechowywanym
w Oddziale I AGAD znajduje się kolekcja odcisków pieczętnych wybitnego sfragistyka i numizmatyka polskiego profesora Mariana Gumowskiego. Na podstawie zachowanych materiałów
w Archiwum zakładowym AGAD trudno jest prześledzić, w jakich okolicznościach i na jakiej
zasadzie doszło do przekazania tego cennego zbioru przez M. Gumowskiego archiwom państwowym. W 1962 r. wspomniany zbiór został za pośrednictwem Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych przekazany do pracowni sfragistycznej AGAD w celu jego uporządkowania3. Decyzja o przewiezieniu tego zbioru właśnie do AGAD była spowodowana m.in. faktem, że w archiwum tym utworzono oddzielną pracownię sfragistyczną, której kierownikiem został wyróżniający
się młody historyk (uczeń prof. Aleksandra Gieysztora) mgr Stefan K. Kuczyński. Dlatego jego
1

Na temat zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych (dalej cyt. AGAD) zob. m.in. Księga pamiątkowa 150 lecia
Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa 1958; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
Przewodnik po zespołach. I Archiwa dawnej Rzeczypospolitej [dalej Archiwum Główne. Przewodnik],Warszawa 1975,
pod red. J. Karwasińskiej; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie [dalej: Archiwum
Główne Akt Dawnych. Informator], pod red. D. Lewandowskiej, Warszawa 2008.
2
Zbiory sfragistyczne AGAD zostały omówione m.in. przez S. K. Kuczyńskiego, Zbiory sfragistyczne Archiwum
Głównego Akt Dawnych w Warszawie, „Wiadomości Numizmatyczne”, r. 16, 1972, z. 4, s. 235–246; tenże, Zbiory
sfragistyczne, [w:] Archiwum Główne, Przewodnik, t. 1, s. 463–474 oraz J. Grabowskiego, Zbiory sfragistyczne Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, [w:] Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego,
Warszawa 2009, s. 31–78, tenże, Zbiory sfragistyczne Oddziału I, [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych. Informator,
s. 212–218. (Już po złożeniu artykułu do druku ukazał się katalog części zbiorów M. Gumowskiego złożonych
w AGAD, obejmujący odciski pieczęci związane z ziemiami ukraińskimi. Zob. V. Perkun, Katalog pieczęci z ziem
ukraińskich ze zbiorów profesora Mariana Gumowskiego, Warszawa 2011, ss. 580. Przyp. red.).
3
AGAD, Archiwum zakładowe: Pismo dr W. Maciejewskiej do dyrekcji AGAD z 6 V 1962 r.
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opiece powierzono wspomnianą kolekcję M. Gumowskiego. Jednak do 1968 r., tj. do czasu pracy
S. K. Kuczyńskiego w AGAD, nie podjęto w archiwum pracy nad inwentaryzacją odcisków pieczętnych Gumowskiego. Także w późniejszym okresie (ze względu na likwidację pracowni sfragistycznej) nie prowadzono badań w tej dziedzinie. Dopiero pod koniec lat dziewięćdziesiątych
przystąpiono do szczegółowej inwentaryzji wydzielonego zbioru sfragistycznego. Oprócz prac
inwentaryzacyjnych m.in. nad luźnymi odciskami i odlewami pieczęci, zbiorem tłoków i kolekcją
oznak sołeckich przystąpiono do opracowywania odcisków pieczętnych. Prace nad inwentaryzacją tego zbioru trwały z przerwami przez kilka lat. Dlatego dopiero w 2004 r. powstał spis inwentaryzacyjny, w opracowaniu mgra Dariusza Rackiego, obejmujący całość przekazanych przez
Gumowskiego odcisków pieczętnych4.
Wspomniany zbiór składa się z 4532 odcisków w tuszu i atramentowych z różnych tłoków
i stempli pieczętnych. Są to odciski pieczęci miast, gmin, wsi, parafii, cerkwi, urzędów i organizacji z XIX i XX w. Najliczniej reprezentowane są pieczęcie urzędów gminnych z terenu
byłej Galicji. Niektóre z odcisków zostały wykonane przez Gumowskiego w latach 1941–1942
ze zbioru tłoków Archiwum Akt Dawnych5 i dlatego korespondują z kolekcją tłoków pieczętnych przechowywanych obecnie w archiwum. Zbiór tłoków jest jedną z najcenniejszych części
wydzielonego zbioru sfragistycznego AGAD6. Kolekcja ta pochodzi prawdopodobnie z zasobu
byłego Archiwum Akt Dawnych (AAD) w Warszawie, a uznana za zaginioną w czasie wojny,
została odnaleziona w 1966 r. w piwnicach opuszczonej przez Archiwum Akt Nowych siedziby
przy ulicy Długiej 7. Kolekcja powstała najprawdopodobniej w okresie po pierwszej wojnie światowej, kiedy to wycofywano z użycia pieczęcie zlikwidowanych urzędów zaborczych7. Potwierdza
to fakt, że tłoki metalowe pochodzą głównie z przełomu XIX i XX w. (do lat 1918/1920). Należą
one do różnych urzędów, instytucji i organizacji ze wszystkich trzech zaborów oraz do jednostek
administracji odradzającego się państwa polskiego. Należy w tym miejscu wspomnieć, że zbiory
Archiwum Akt Dawnych (mieszczącego się przed wojną przy ul. Jezuickiej) liczyły ok. 10 km akt,
głównie XX i XX w.8 Spuścizna tego archiwum uległa w 80% zagładzie w 1944 r., w czasie Powstania Warszawskiego. Natomiast ocalałe pod gruzami akta AAD przewieziono wiosną 1945 r.
do AGAD9.
Odciski pieczętne ze Zbioru Mariana Gumowskiego zostały wykonane na papierze za pomocą kolorowego tuszu: czarnego, fioletowego, zielonego i czerwonego. Stan ich zachowania jest
ogólnie dobry, chociaż niektóre są zatarte i słabo czytelne. Trudno obecnie stwierdzić, czy było
to spowodowane źle zachowanymi tłokami (z których wykonano niektóre odciski) czy sposobem
przechowywania całej kolekcji, która przeleżała przez wiele lat w zawilgoconej piwnicy AGAD.
Omawiane eksponaty ze wspomnianego zbioru pochodzą z trzech zaborów. Dlatego napisy
występują nie tylko w języku łacińskim i polskim, ale także niemieckim, rosyjskim i ukraińskim.
Są to odciski pieczęci różnych urzędów, instytucji i organizacji ze wszystkich zaborów. Przeważającą
część stanowią odciski pieczętne władz wiejskich i gminnych. W czasie prac inwentaryzacyjnych
4

Inwentarz oraz spisy ewidencyjne wydzielonego zbioru sfragistycznego AGAD, opr. D. Racki (Pracownia
naukowa AGAD).
5
Zob. M. Gumowski, Wspomnienia numizmatyka, Kraków 1965, s. 125.
6
Kolekcja tłoków metalowych ma inwentarz uproszczony (spis ewidencyjny) sporządzony przez D. Rackiego
i przechowywany w pracowni naukowej AGAD.
7
Część tłoków mogła zostać przekazana wraz z aktami twórcy zespołu (registraturą urzędów).
8
K. Konarski, Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, [w:] Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie
rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 2: Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 1956, s. 71–209.
9
Tamże, s. 76.

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

Odciski pieczętne Mariana Gumowskiego w zbiorach sfragistycznych Archiwum Głównego Akt Dawnych

185

cały zbiór został podzielony jednak na cztery grupy językowe, gdyż odciski z językiem ukraińskim
(najmniej liczne) zostały włączone do części rosyjskiej. Następnie w ramach grup językowych
wprowadzono podział rzeczowy (ułożony alfabetycznie), który odzwierciedla różnorodność tematyczną odcisków. Jednostkę archiwalną stanowi odcisk pieczęci naklejony na kartę. Obecnie
karty z naklejonymi odciskami są umieszczone w segregatorach. Niektóre z jednostek archiwalnych zawierają po kilka odcisków z tego samego tłoka.
W części obejmującej napisy w języku polskim występują m.in. następujące kategorie: aprowizacja, cechy, gmina, kasy, lekarze, oświata, przemysł i rolnictwo, sołectwo, urząd gminny, urząd
miejski, urzędnik stanu cywilnego, wójt gminy. Jeżeli chodzi o kategorię „aprowizacja”, to znajdujemy tu m.in. odciski pieczęci w tuszu referenta ministerstwa aprowizacji z napisem np. „Ministerstwo Aprowizacji na pow. koniński. Referent Aprowizacji”10. W dziale tym znajdują się
również odciski w tuszu pieczęci Urzędu aprowizacyjnego (poszczególne oddziały) oraz Wydziału
spraw aprowizacyjnych.
Kolejną część kolekcji tworzą odciski pieczęci cechowych w tuszu. Znajduje się tu 26 odcisków pieczęci cechowych wykonanych w tuszu różnych cechów, m.in. szewców (dobrze zachowany odcisk Cechu Szewców w Limanowej)11, garncarzy (Stowarzyszenie Szewsko–Garncarskie
ze Starego Sącza), rzemiosł skórzanych, masarskich (Cech Rzeźników i Wędliniarzy ze Starego
Sącza), Kuśnierzy i Krawców, głównie z terenu dawnego zaboru austriackiego, m.in. Limanowej,
Kudowy Zdroju, Łańcuta, Starego i Nowego Sącza.
Pokaźną kolekcję tworzy 227 odcisków pieczęci gmin z terenów Polski, większość z zaboru
austriackiego. Są to odciski w tuszu fioletowym, zielonym i czerwonym. Na zachowanych odciskach znajdujemy w polu pieczęci m.in. zwierzęta hodowlane, narzędzia rolnicze12.
Natomiast nieliczną grupę (18 egzemplarzy) tworzą odciski pieczęci kasowych. Są to odciski pieczęci Kas ekonomicznych różnych miast z terenu Mazowsza i Wielkopolski. W dalszej
kolejności należy wymienić odciski pieczęci Komisarzy Rządu Polskiego. Kolekcja ta zawiera
44 odciski pieczęci Komisarzy różnych miast polskich, zwłaszcza z terenu Lubelszczyzny, Mazowsza i Wielkopolski. Nieliczną grupę, liczącą 17 jednostek, stanowią odciski pieczęci kościelnych:
katolickich i prawosławnych. W tej grupie znajduje się także odcisk pieczęci Dozoru Bożnicy
Okręgu z Tarczyna w pow. warszawskim.
Kolejną grupę stanowią 161 odcisków pieczęci sołectw i sołtysów. Jeżeli chodzi o odciski pieczęci sołtysów to najwięcej ich pochodzi z powiatu gostyńskiego13.
W dalszej kolejności należy wymienić odciski pieczęci m.in. lekarzy (dobrze zachowany odcisk:
„Ministerstwo Zdrowia Publicznego. Lekarz pow. warszawskiego”)14, starostów i poszczególnych
starostw, obszarów dworskich, a także odciski dotyczące oświaty oraz przemysłu i rolnictwa. Bardzo liczna jest kolekcja odcisków urzędów gminnych, która liczy ponad 200 jednostek. W omawianej grupie zachowały się również odciski pieczęci różnych urzędów i urzędników miejskich,
w tym także urzędników Stanu Cywilnego. Nieliczne są pieczęcie wojskowe oraz odciski różnych
urzędów wojskowych, m.in. zarządów, inspektoratów, komisarzy wojskowych i naczelników. Jednak tu znajduje się odcisk pieczęci Wielkiej Stanu Księstwa Warszawskiego z godłem polskim
i saskim oraz napisem w otoku: „Fryderyk August z Bożej Łaski Król Saski, Książę Warszawski
etc. etc”.
10
11
12
13
14

Zbiór odcisków pieczętnych Mariana Gumowskiego (Inwentarz w pracowni AGAD), sygn. 5.
Tamże, sygn. 29.
Tamże, sygn. 85.
Tamże, sygn. 775, dobrze zachowany odcisk pieczęci sołtysa wsi Suserz, gmina Szczaw, pow. gostyński.
Tamże, sygn. 375.
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Ważną część stanowią odciski pieczęci wójtów gmin, zarządów gmin i zwierzchności gminnej,
w sumie prawie 300 odcisków. W czasie prowadzonej inwentaryzacji w polskiej grupie językowej utworzono dział Varia, w którym znajduje się 70 odcisków pieczętnych. Są to pojedyncze
odciski bardzo różnych urzędów, m.in. odciski pieczęci Archiwum Akt Dawnych, Ministerstwa
Robót Publicznych, Powiatowego biura odbudowy w Przasnyszu, a także różnych urzędników
i osób, od pracowników banku (np. administrator banku włościańskiego w pow. łukowskim), inżynierów (inżynier drogowy pow. kozienickiego) do tzw. oglądaczy bydła (oglądacz bydła gmina
Niezdrowa).
W ramach grupy języka niemieckiego występują następujące kategorie: Budowlane, Gmina [Gemeinde], Kasy, Komenda powiatowa [Kreiskommando], Komisarze i komisje, Magistrat,
Miejscowość, Pocztowe, Policyjne, Sądowe, Sołtys [Schulzenamt], Starostwo powiatowe [Bezirkshauptmannschaft], Szef powiatu [Kreischef ], Urząd gminny, Urząd Stanu Cywilnego [Standesamt], Urzędnicy i urzędy, Varia, Weterynaryjne, Wójt gminy [Gemeindevorstand], Wójt gminy
[Gemeindevorsteher], Zarządca dóbr [Gutsvorstand], Zarządca dóbr [Gutsvorsteher].
Kolejną grupę tworzą odciski z napisami w języku łacińskim. Ze względu na niewielką ich
liczbę (27) nie została ona podzielona na kategorie. Są to odciski pieczętne różnych instytucji
kościelnych.
Grupa języka rosyjskiego zawiera następujące kategorie: administrator parafii, diecezja chełmsko–warszawska, Dozór kościelny, Gmina, Kasjer, Kasy, Kościelne, Magistrat, Medyczne, Naczelnik powiatu, Oświata, Pieczęć cerkwi, Powiatowa Kuratela Trzeźwości Ludowej, Powiatowy
Urząd Obowiązku Służby Wojskowej, Sądowo–policyjne, Setnik, Sołtys, Starosta cerkwi grecko–unickiej, Towarzystwa, Towarzystwa Chłopskie, Urząd gminny, Urzędnicy i urzędy [różne],
Urzędnik Stanu Cywilnego Parafii, Varia, Wojskowe, Wójt, Zarząd gminy, Zarząd kasy, Zarząd
powiatu, Zwierzchność gminna. W grupie tej (jak już wspomniano) znajdują się odciski pieczętne w języku ukraińskim, m.in. Komitetu Budowy Ukraińskiego Narodowego Domu w Sanoku15.
Podsumowując krótką charakterystykę zbioru odcisków pieczętnych Mariana Gumowskiego,
znajdujących się w wydzielonym zbiorze sfragistycznych I Oddziału AGAD, należy stwierdzić,
że jest to tylko fragment kolekcji tego wybitnego badacza. Lepsze rozpoznanie odcisków dadzą
dopiero analizy porównawcze i opisanie podobnych obiektów znajdujących się w innych polskich instytucjach, gdzie trafiła spuścizna Gumowskiego. Dlatego na obecnym etapie trudno
jest stwierdzić, jaki fragment całości kolekcji stanowią odciski przechowywane w AGAD. Wciąż
także brak bardziej szczegółowych informacji na temat idei tworzenia tego zbioru oraz dokładnej daty wykonania odcisków pieczętnych przez Gumowskiego, chociaż wiadomo, że niektóre
z nich zostały sporządzone w latach 1941–1942. Nieliczne tylko odciski zawierają datę napisaną
ołówkiem, prawdopodobnie przez ofiarodawcę. Dlatego podczas inwentaryzacji zbioru postanowiono, że w spisie ewidencyjnym wśród elementów opisu jednostki nie będzie występowało pole:
„data”. Datacja podana na odciskach została umieszczona w uwagach.
Podczas inwentaryzacji zbioru napisy znajdujące się na odciskach obcojęzycznych zostały
przetłumaczone na język polski, w przypadku pieczęci niemieckojęzycznych i łacińskich nazwy
oryginalne podano w nawiasach. Natomiast w nawiasach kwadratowych umieszczono wszystkie informacje pochodzące od autora inwentarza. Zbiorowi nadano układ rzeczowy w ramach
grup językowych, przy czym poszczególne kategorie zostały ułożone w kolejności alfabetycznej.
W opisie jednostki inwentarzowej uwzględniono oprócz sygnatury m.in. następujące elementy: miejscowość (lub nazwa gminy), powiat, gubernia, parafia, diecezja, liczba i uwagi. Zbiór
15

Tamże, sygn. 2826.
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odcisków pieczętnych posiada również indeks geograficzny zawierający: nazwę miejscowości, typ
odcisku oraz sygnaturę.
Zbiór odcisków pieczętnych zgromadzony przez M. Gumowskiego i następnie przekazany
AGAD za pośrednictwem NDAP jest cennym darem. Wartość kolekcji podnosi fakt, że odciski
korespondują z tłokami pieczętnymi i stemplami z zasobu Archiwum Akt Dawnych, które obecnie znajdują się w AGAD. Dlatego sądzę, że nasza wiedza na temat wspomnianego zbioru będzie
większa, gdy uda się dopasować odciski pieczętne do zachowanych obecnie w AGAD tłoków
oraz dokonać analizy porównawczej z innymi tego typu zbiorami i kolekcjami w Polsce. Jednak
nastąpi to dopiero po szczegółowym opracowaniu zachowanych w zbiorze sfragistycznym AGAD
tłoków i stempli pochodzących z XIX i XX w.
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Spuścizna Mariana Gumowskiego w zbiorach Biblioteki
Uniwersyteckiej w Toruniu
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu posiada fragment bogatej, ale rozproszonej spuścizny
rękopiśmiennej profesora Mariana Gumowskiego, wybitnego historyka, numizmatyka, sfragistyka i heraldyka. O spuściźnie Profesora przechowywanej w toruńskiej bibliotece pisał już Kazimierz Przybyszewski1. W jego artykule Czytelnik może odnaleźć szczegółowy wykaz jednostek
spuścizny.
Materiały profesora Gumowskiego trafiły do Biblioteki w trzech etapach. Po raz pierwszy
w 1951 r., kiedy zostały przekazane przez samego Profesora. Otrzymały wówczas numer akcesji
D. 1453/51. Po raz drugi Marian Gumowski przekazał do Biblioteki swoje materiały w 1960 r.,
oznaczono je numerem akcesji D. 2612/60. Zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem materiały były przekazane w formie daru. Zostały one uporządkowane, zinwentaryzowane i skatalogowane w 1967 r. przez ówczesnego pracownika Sekcji Rękopisów Elwirę Wróblewską. Nadano
im sygnatury od Rps 1012 do Rps 1047. Po raz trzeci „papiery” Mariana Gumowskiego trafiły
do toruńskiej librarii już po jego śmierci, a mianowicie w 1975 r. Ten fragment spuścizny Profesora przekazała wdowa po nim, Eugenia Gumowska. Materiały te otrzymały numer akcesji
D. 350/75 i zostały zinwentaryzowane jeszcze w tym samym roku, ponownie przez Elwirę Wróblewską. Nadano im sygnatury od Rps 1336 do Rps 1353. Zgodnie ze sztuką archiwalną i biblioteczną, przy porządkowaniu spuścizny przyjęto zasadę, że jednej jednostce inwentarzowej odpowiada jeden tytuł prac Profesora. Wyjątkiem od tej reguły jest teczka o sygnaturze Rps 1344/II,
w której zawarto streszczenia w języku niemieckim czterech różnych książek.
Przechowywany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu fragment spuścizny Mariana Gumowskiego zawiera rękopisy i maszynopisy prac naukowych oraz kilkanaście listów i trochę materiałów warsztatowych związanych tematycznie z tymi pracami. Utworzono w sumie 54 jednostki biblioteczne, w których znajdują się materiały z lat 1928–1968. Reprezentują one prawie
wszystkie dziedziny uprawiane przez Profesora, a mianowicie: numizmatykę, heraldykę, sfragistykę, medalografię oraz historię średniowiecza i nowożytną. Większość prac znajdujących się w Toruniu zostało napisanych w języku polskim, tylko trzy jednostki inwentarzowe to prace w języku
1

K. Przybyszewski, Spuścizny rękopiśmienne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, Studia o działalności i zbiorach
Biblioteki Uniwersyteckiej Mikołaja Kopernika, cz. II, 1982, s. 140–149.
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niemieckim. Z ogólnej liczby 54 jednostek inwentarzowych 45 zawierają prace opublikowane
jeszcze za życia Profesora, natomiast 9 z nich to inedita. Te ostatnie, w związku z wagą tego typu
dokumentacji w spuściźnie, pozwolę sobie wymienić:
— O herby miast polskich, drugi tytuł: Herby miast polskich, z 1942 r., licząca 55 kart rękopisu,
o sygnaturze Rps 1040/III,
— Nowe drogi heraldyki polskiej, z 1947 r., licząca 11 kart rękopisu, o sygnaturze Rps 1046/III,
— Nieznany trojak Prus południowych, z 1950 r., licząca 4 karty rękopisu, o sygnaturze Rps 1029/III,
— Zarys heraldyki polskiej, z 1951 r., licząca 210 kart rękopisu (praca ta została wydana w niemieckiej wersji językowej pod tytułem Handbuch der polnischen Heraldik, Graz 1969), o sygnaturze Rps 1346/III,
— Przegląd pieczęci polskich, z 1955 r., licząca 136 kart rękopisu, o sygnaturze Rps 1351/III,
— Uwagi nad makietą Historii Polskiej, recenzja z 1956 r., licząca 23 karty rękopisu, o sygnaturze
Rps 1017/III,
— Sfragistyka polska, z około 1960 r., licząca 12 kart rękopisu, o sygnaturze Rps 1047/III,
— Najstarsze monety pomorskie XII, XIII i XIV wieku, z 1968 r., licząca 165 kart rękopisu i maszynopisu, o sygnaturze Rps 1340/III.
Drukiem nie ukazały się także cztery niemieckojęzyczne streszczenia prac, które w swojej pełnej
redakcji były opublikowane. Streszczenia te, jak już wyżej wspomniano, zostały zebrane w jedną
jednostkę biblioteczną i posiadają sygnaturę Rps 1344/II. Pozostałe 45 jednostek to prace wydane
drukiem, z czego 34 to rękopisy i maszynopisy artykułów, a 11 to pierwsze redakcje książek.
Wśród zachowanych w Toruniu rękopisów i maszynopisów prac Mariana Gumowskiego najwięcej, bo aż 25 jednostek inwentarzowych dotyczy numizmatyki, czyli dziedziny, której Profesor poświęcał najwięcej czasu i energii. Z tej grupy w toruńskiej bibliotece znalazły się między innymi: Bibliografia numizmatyki polskiej (sygnatura Rps 1336/III), która powstała w latach
1954–1966 i ukazała się drukiem w 1967 r.; Rzymska moneta w Polsce (sygnatura Rps 1030/III),
którą Profesor napisał w 1952 r. i która została opublikowana w 10 tomie „Przeglądu Archeologicznego” w 1958 r. oraz Moneta arabska w Polsce IX i X wieku (sygnatura Rps 1028/III),
która powstała w 1950 r., a ukazała się drukiem w zeszycie 1 tomu 24 „Zapisek Historycznych”.
22 teczki zawierają prace z heraldyki i sfragistyki, czyli dziedzin, które również odgrywały ważną
rolę w badaniach Profesora. Z prac dotyczących sfragistyki w Toruniu przechowujemy między
innymi powstałą w latach 1957–1966 monografię w języku niemieckim Handbuch der polnischen Siegelkunde (sygnatura Rps 1353/III i IV), która ukazała się drukiem w 1966 r. Natomiast
z prac o tematyce heraldycznej w toruńskiej bibliotece znajduje się rękopis powstałego w latach 1955–1957 Herbarza miast polskich (sygnatura Rps 1041/III), który został opublikowany
w 1960 r. oraz rękopis i maszynopis wydanej w 1970 r. książki Herbarz patrycjatu toruńskiego
(Rps 1348/II i III). Kolejne 6 jednostek to artykuły i recenzja dotyczące historii średniowiecza
i czasów nowożytnych oraz jedna jednostka zawierająca pracę z dziedziny medalografii.
Na ogólną liczbę ponad 400 prac drukowanych opublikowanych przez Mariana Gumowskiego niespełna 50 drukowanych i kilka niepublikowanych, które znajdują się w Toruniu, stanowi niewielki fragment spuścizny, jaką pozostawił po sobie ten wybitny historyk. Tym bardziej,
że w Toruniu niemalże nie ma w ogóle korespondencji Profesora, nie ma również dokumentów
biograficznych oraz materiałów działalności naukowej i dydaktycznej. Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że fragment spuścizny znajdującej się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu
przedstawia pewną wartość, a to przede wszystkim ze względu na znajdujące się w nim inedita,
dzięki którym może on być wykorzystywany nie tylko przez historyków nauki, ale także przez
badaczy zajmujących się obszarami nauki penetrowanymi przez Mariana Gumowskiego.
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Darowizna Mariana Gumowskiego w zbiorze
numizmatycznym Zakładu NPH UMK
W Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika znajduje się
zbiór numizmatyczny liczący ponad 1430 monet. Większość wspomnianej kolekcji stanowią monety średniowieczne i nowożytne. Niewielka część kolekcji to monety dziewiętnasto– i dwudziestowieczne. Większość zasobu stanowią monety srebrne, mniejszy udział mają monety miedziane
i bite w brązie. Brak natomiast monet złotych.
Zbiór ten ze względu na źródło pochodzenia można podzielić na trzy części. Największą z nich
(ponad 1216 monet) stanowi zbiór, który prof. Zygmunt Czerny zakupił od Henryki Peniszkiewicz z Krakowa. Drugą część stanowi skarb brakteatów krzyżackich z Płowców, znaleziony
w 1971 r. Liczy on 127 pochodzących głównie z XIV w. monet i w październiku 1971 r. został
przekazany w depozyt do Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku1. Skarb ten
jest obecnie wystawiany na stałej ekspozycji w Muzeum Historii Włocławka, będącym oddziałem wyżej wspomnianego muzeum. Trzecią część stanowi dar M. Gumowskiego, który zostanie
tu omówiony szerzej.
Cały wspomniany zbiór numizmatyczny dotychczas nie doczekał się gruntownych badań.
W posiadaniu Zakładu NPH znajduje się co prawda praca magisterska autorstwa Jerzego Ciesielskiego dotycząca tej kolekcji, jednak nie trafiła ona do szerszego obiegu naukowego2. Opracowaniem, które przybliża część tego zasobu, jest artykuł Jana Pakulskiego dotyczący znajdujących się w zbiorze monet litewskich, który ukazał się w tomie poświęconym prof. Stanisławowi
Alexandrowiczowi3. Skarb brakteatów z Płowców został z kolei szerzej przedstawiony w artykułach: Jana Pakulskiego w „Komunikatach Mazursko–Warmińskich”4 oraz Piotra Bokoty, którego

1

P. Bokota, Brakteaty krzyżackie ze skarbu z Płowiec w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, „Rocznik Muzealny. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej”, t. 8, 2000, s. 35–50.
2
J. Ciesielski, Zbiór numizmatyczny Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, 1978,
praca pod kierunkiem J. Pakulskiego, mps. w Zakładzie NPH UMK.
3
J. Pakulski, Monety litewskie w zbiorze numizmatycznym Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, [w:] Europa
Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność. Studia i materiały ofiarowane Profesorowi
Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin, pod red. Z. Karpusa, T. Kempy, D. Michaluk,Toruń 1996,
s. 61–71.
4
J. Pakulski, Skarb krzyżacki w Płowcach, „Komunikaty Mazursko–Warmińskie”, nr 1 (107), 1970, s. 83–94.

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

192

Andrzej Buczyło

artykuł ukazał się w „Rocznikach Muzealnych” wydawanych przez Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej5.
W skład darowizny, jaką Zakład NPH otrzymał w latach pięćdziesiątych od prof. Mariana
Gumowskiego, wchodzi 88 monet, z których większą część stanowią numizmaty pochodzące
z dziewiętnastego i pierwszej połowy dwudziestego wieku, nie brak jednak kilku starszych egzemplarzy. W tej sytuacji pojawił się problem z dokonaniem jakiejś klasyfikacji tej, co prawda niewielkiej, ale bardzo różnorodnej, części zbioru numizmatycznego. Możliwości były dwie: można
było je podzielić pod względem albo chronologicznym, albo według kryterium geograficznego
pochodzenia monet. Podział chronologiczny został ostatecznie odrzucony zarówno ze względu
na dużą rozpiętość czasową (2 najstarsze monety pochodzą jeszcze z XVI w., ostatnie z okresu
II wojny światowej), jak i fakt, że niektóre kraje musiałyby być uwzględnione kilkakrotnie kolejno w każdym omawianym okresie. W tej sytuacji najbardziej logiczny wydawał się podział
według kryterium geograficznego i taki został tu zastosowany.
Największą część daru M. Gumowskiego stanowią monety rosyjskie. Aż 36 monet z tego daru
to kopiejki carskiej Rosji, emitowane od lat sześćdziesiątych XIX w. do schyłku monarchii rosyjskiej (8 monet o nominale ½ kopiejki, 14 o nominale 1 kopiejki — w tym najstarsza z 1861 r.
pochodząca z mennicy warszawskiej, 9 monet dwukopiejkowych, 5 monet o nominale 3 kopiejek, 1 moneta o nominale 5 kopiejek, bita w miedzi). Jedyną srebrną monetą w zbiorze jest numizmat o nominale 50 kopiejek z 1879 r. Część rosyjską uzupełnia ponadto pochodząca z 1866 r.
moneta cara Aleksandra III, wybita dla Wielkiego Ks. Finlandii, o nominale 5 penni. Całość
monet powiązanych z Rosją zamyka wyemitowana przez Związek Radziecki 1 kopiejka z 1924 r.
Ciekawymi okazami z tego daru, także poniekąd powiązanymi z Rosją, są niewątpliwie dwa
pośmiertne medale, wybite w Królestwie Polskim na cześć zmarłego cara Aleksandra I. Na awersie w otoku umieszczono podobiznę twarzy zmarłego cara z napisem majuskułowym KRÓLES. POLSK. 1815. ALEXANDR.I WSKRZESICIEL. Rewers to w otoku motyw wieńca laurowego z umieszczonym centralnie napisem DOBROCZYŃCĘ SWOJEGO OPŁAKUJĄCA
POLSKA 1826. Oba medale są podobnych rozmiarów (26 mm średnicy), jedyna różnica to tylko materiał ich wykonania: jeden został wybity w brązie, drugi w srebrze.
W zbiorze tym dość licznie reprezentowane są także monety niemieckie. Otwierają je cztery
monety wybite jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec. Są to wybite w Prusach: 1 fenig z 1858 r.
(2 szt.) i 2 fenigi (także 2 szt.) z 1868 r. Kolejne numizmaty pochodzą już z XX w. Są to w większości pospolite roczniki, niemniej często w bardzo dobrym stanie zachowania. Wszystkie monety
pochodzą z mennicy berlińskiej. Są to: 10 fenigów z 1916 r. z okresu Cesarstwa, 3 marki z 1922 r.
i 500 marek z 1923 r. z czasów Republiki Weimarskiej oraz wybite w III Rzeszy cynkowe —
1 fenig, 10 fenigów (oba z 1940 r.) i 5 fenigów 1941 r., czy też wybite w aluminium 50 fenigów
(1940 r.). Interesującą i niewątpliwie najstarszą wśród wspomnianych niemieckich monet jest
nieokreślona, pochodząca z 1743 r. moneta o wartości 3 fenigów. Stan jej zachowania nie jest dobry, co utrudnia jej identyfikację. Na awersie umieszczona została półpostać z aureolą trzymająca
w ręku miecz (anioł?), a w otoku łaciński majuskułowy napis MON. CATHED. ECCLES. MONASTE. S.PALUS. Rewers przedstawia w otoku wieniec z centralnie umieszczonym napisem
III PFENNIG i datą 1743 r. Numizmat ma średnicę 24 mm. Z umieszczonych na niej motywów,
jak i z inskrypcji na awersie można przypuszczać, że moneta powstała w kręgach kościelnych, być
może w którymś z lokalnych suwerennych władztw kościelnych na terenie Niemiec.

5

P. Bokota, Brakteaty..., s. 35.
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Numizmatykę francuską reprezentuje 6 monet. Wśród nich znajdują się dwie najstarsze monety z tego daru: są to francuskie monety Henryka Walezego: pochodzący z 1579 r. denar i wybity sześć lat później talar. W opisanej kolekcji znajdują się ponadto francuskie 5 i 10 centimów
z 1856 r. z okresu panowania Napoleona III, 10 centimów Rep. Francuskiej z 1891 r., oraz
1 frank z 1923 r. Należy zaznaczyć, że wspomniane francuskie monety z XIX i XX stulecia
są w słabym stanie zachowania.
W zbiorze znajdują się także monety powiązane z Hiszpanią. Są to: bliżej nieokreślona moneta
srebrna Filipa III z 1617 r. (¼ patagona?) oraz srebrny patagon Karola II z 1675 r. — obie wybite
dla Niderlandów Hiszpańskich. Z Hiszpanią związana jest także moneta o wartości 8 maravedis
Karola III z 1773 r.
Numizmatykę włoską reprezentują 20 soldi Królestwa Sardynii z 1796 r. z okresu panowania Wiktora Emanuela III oraz 1 baiocco papieża Benedykta XIV także z 1796 r. Dziewiętnastowieczną numizmatykę Półwyspu Apenińskiego znajdującą się w zbiorze otwiera 1 baiocco
papieża Piusa IX z 1851 r. oraz dwie monety zjednoczonych Włoch: 2 centimy z 1867 r. i 5 centimów z 1861 r. (te dwie ostatnie w typowym dla włoskich monet tego okresu, słabym stanie
zachowania).
Część opisywanej kolekcji stanowią monety austriackich Habsburgów. Wśród nich znajdują
się trzy egzemplarze krajcarów Marii Teresy z 1762 r. Do emisji tej władczyni trzeba zaliczyć też
3 srebrne monety węgierskie: dwa półtalary z 1763 r. i połturę z 1763 r. W darowiźnie M. Gumowskiego znajdowały się też dwie monety wyemitowane dla terenów Niderlandów Austriackich: 2 liardy z 1789 r. cesarza Józefa II i 2 liardy z 1790 r. (moneta rewolucyjna). Z wieku
dziewiętnastego pochodzą 1 krajcar z 1800 r., 3 krajcary także z 1800 r. (oba Franciszka II) oraz
1 krajcar Franciszka Józefa I z 1851 r.
Numizmatykę brytyjską reprezentują 3 monety. Pierwsza to moneta o nominale ½ pensa Jerzego III z 1806 r. Drugą monetą jest angielski token z datą 1830. Na awersie mamy wizerunek
młodej królowej Wiktorii z napisem otokowym, częściowo zatartym. Na rewersie mamy postać
jeźdźca na koniu, który depcze smoka, półkolisty napis nad wyobrażeniem TO HANOVER i datę
w dolnej części rewersu. Interesujący jest tutaj niewątpliwie fakt daty umieszczonej na monecie:
1830, podczas gdy Wiktoria objęła tron dopiero w 1837 r. i na większości tego typu tokenów
występuje właśnie data 1837 r. Do monet powiązanych z numizmatyką Wielkiej Brytanii wypada
dodać jeszcze monetę o nominale XX cash wybitą przez Brytyjską Kompanię Wschodnioindyjską
w 1808 r. W przypadku tej ostatniej z powodu punktowych wytarć nie udało się ustalić, z której
z brytyjskich mennic w Indiach pochodzi — z Kalkuty czy Bombaju.
W skład darowizny Mariana Gumowskiego wchodzą jeszcze inne monety. Są to: 2 centy belgijskie Leopolda I z napisami w języku francuskim (data wybicia nieczytelna), 1 skiiling szwedzki
z 1820 r., 1 cent z Kanady Edwarda VII z 1907 r., serbskie 10 para z 1912 r., 1 centavo z Meksyku
z 1914 r.
Podsumowując, dar prof. M. Gumowskiego przekazany Zakładowi Nauk Pomocniczych
UMK w Toruniu liczy łącznie 88 monet. W przeważającej części są to monety XIX i XX w.,
choć nie brak i starszych. Monety te są w różnym stanie zachowania. W każdym razie zarówno
dar M. Gumowskiego, jak i cała kolekcja monet znajdująca się w Zakładzie Nauk Pomocniczych
UMK wymagają jeszcze dalszych i pogłębionych badań.
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Scientific achievements of Professor Marian Gumowski,
on the 35th anniversary of his death, Toruń, October 23, 2009.
A conference titled „Scientific achievements of Professor Marian Gumowski, on the
35th anniversary of his death” took place on October 23, 2009 in Toruń. The conference was
organized by the Department of Auxiliary Historical Sciences at the Nicolaus Copernicus
University, in cooperation with the Institute of History and Archival Sciences at the Nicolaus
Copernicus University, the Polish History Society and the Toruń chapter of the Polish Heraldic
Society. The Editors of „Wiedza i życie. Inne Oblicza Historii” provided financial support. The
conference took place at the conference hall of the Nicolaus Copernicus University Main Library
located at 13 Gagarina street in Toruń.
The conference was divided into two blocks. The first was devoted to completed works and
the scientific achievements of Marian Gumowski. The second, in the afternoon, presented his
legacy and its locations.
The conference began at 9:30. On behalf of the organizing committee the conference was
commenced by Jan Wroniszewski — the Head of the Department of Auxiliary Historical Sciences
at the Nicolaus Copernicus University and Waldemar Chorążyczewski — Deputy Director of the
Institute of History and Archival Sciences at the Nicolaus Copernicus University. Zenon Piech
from Jagiellonian University presided over the conference.
Andrzej Tomczak from the Nicolaus Copernicus University in Toruń initiated the conference
with his personal memories of Marian Gumowski. He was followed with a presentation by
Przemysław Żukowski from the UJ University Archive titled Marian Gumowski’s affiliation with
Jagiellonian University. The presentation outlined Marian Gumowski’s scientific career, and his
affiliation with the University in Cracow. The presentation was enhanced by multimedia. Next,
Witold Garbaczewski from the National Museum in Poznań presented Professor Gumowski’s
contribution in Polish numismatics in a presentation titled „Marian Gumowski — three eras
in research on the history of money”. In this presentation the author divided his work on the
basis of a theme (such as manuals, works related to the history of money, etc). It was followed
by a presentation titled „Marian Gumowski’s research in regal sigillography” given by Marcin
Hlebionek of the Nicolaus Copernicus University. The author presented Marian Gumowski’s
contribution to Polish royal seals research. He also attempted to assess the achievements of the
Professor in this field. The first block was concluded with a presentation by Agnieszka Gut from
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Szczecin University and her presentation titled „West Pomeranian heraldry and sigillography
in research conducted by Marian Gumowski”. The presentation outlined Marian Gumowski’s
accomplishments in West Pomeranian research. She noted that even though there have not
been many works devoted to this region, he was the one that introduced West Pomeranian seals
to Polish sigillography, and his elaboration „Seals of West Pomeranian Princes” plays a similar
role on the regional level as the „Seals of Polish Kings” on a national level.
The presentation concluded the first block, which was followed by a brief discussion. During
the discussion, an exchange of views provoked a particular question of whether Marian Gumowski
created his own research school. It was concluded that the eminent scholar, did not create such
a school. The cause of this was the character and work style preferred by the Professor. It was
also indicated that Marian Gumowski was not associated with any university for a while and
that may have been a culprit, because when he finally accepted a job at the Nicolaus Copernicus
University the climate for the development of his research just wasn’t right. The discussion also
explored early days of his scientific work in Toruń. It was noted, that perhaps his employment at
the University in Toruń was due to the fact that the eminent scholar was acquainted with then
Rector of the Nicolaus Copernicus University, Ludwik Kolankowski. Robert Forysiak–Wójciński
mentioned that the Professor also seeked employment at the University in Wrocław, before making
a final decision in favor of Toruń. Unanimously, the participants agreed that Marian Gumowski
can also be regarded as a precursor of local government heraldry study. It was noted that he
had a negative attitude towards the changes which took place in city heraldry of the Western
Territories after 1945. Furthermore, a need for the preparation of a complete bibliography of all
of Marian Gumowski’s works was brought forth, as well as the need to assess all of his scientific
achievements. During the discussion, it was mentioned that an already advanced project of the
European Center for Polish Numismatics was being completed by the E. Hutten — Czapski
Museum in Cracow. The participants noted that it may be beneficiary for the Center to hire
numismatic historians, whereas most employees currently consist of archeologist. After the brief
but productive discussion, the participants went to the cemetery to lay flowers upon the grave of
Marian Gumowski.
The second, afternoon conference block, was initiated by Wojciech Strzyżewski from Zielona
Góra University with a presentation titled „Śląsk in sigillography and heraldic research conducted
by Marian Gumowski”. He presented Marian Gumowski’s works pertaining to Silesian seals and
coat of arms. The works were divided with regards to subject (those of Silesia in particular, and
those of the entire nation, which also include Silesia) as well as chronological order. Wojciech
Strzyżewski noted the importance of this research, which serves as basis for further development
of sigillography and heraldry of the region. The presentation was followed by Janusz Nowak from
Czartoryski XX Library, and his presentation titled „The legacy of Marian Gumowski in the
National Museum in Krakow” in which he recalled the period of work of this eminent researcher
at the National Museum, and outlined materials located currently in escrow at the Czartoryski
XX Library. Robert Forysiak — Wójcicki, from the Ossoliński National Institute in Wrocław
presented the Scientific research and collections of Marian Gumowski at the Ossolineum in which
he presented the legacy of seal reproductions (approximately 30 thousand pieces), a numismatic
collection, and documents (including 36 manuscripts, many of which have not been printed).
Janusz Grabowski from the Polish Central Archives of Historical Records in his presentation
titled „Marian Gumowski’s seals in sigillographic collections of the Polish Central Archives of
Historical Records” characterized a collection of over 4,5 thousand objects. Most of the seals
originate from Galicia and have been used by very diverse group of disposers (such as mayors,
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guilds, engineers, etc.). The presentation was followed by Andrzej Mycio from the Main Library
of the Nicolaus Copernicus University. In a presentation titled „Marian Gumowski’s legacy in the
collection of the Nicolaus Copernicus University Library in Toruń”, he outlined the collection
and mentioned that even though it’s not a big collection, it represents all of his areas of interest.
Lastly, Andrzej Buczyło from UMK in Toruń concluded with a presentation titled „Marian
Gumowski’s donations to the numismatic collection of The Institute of History and Archives at
the Nicolaus Copernicus University” and description highlighting the collection. Similar to the
morning session, this part was also followed by a brief discussion. The participants noted the
importance of such conferences which commemorate notable Professors and popularize their
accomplishments. During the session, many important information have been mentioned, such
as places where Marian Gumowski’s legacy is dissipated. It was noted that the conference may
provide motivation to create a biography of this eminent scholar. With regards to Wojciech
Strzyżewski’s presentation, it was noted that sigillography and heraldry of Silesia is at the forefront
of the research with regards to other regions in the nation. It was also noted, that many of Marian
Gumowski’s works are kept at the National Library, and some manuscripts have not even been
printed yet. During the discussion, it was noticed that there were no works mentioned regarding
medals, which was also a field of interest for the Professor. The organizing committee announced
that it will try and acquire the medal research works if possible. It was then brought to attention
that two works are in preparation. The first is a catalog of Western Ukrainian seals from the
works of Gumowski, which are located at the Polish Central Archives of Historical Records,
and prepared by Witalij Perkun. The second is a catalog of royal seals also from the Polish
Central Archives of Historical Records, which is set to continue research performed by Marian
Gumowski. The conference was summed up by Z. Piech, and concluded by J. Wroniszewski.
The organizing committee thanked all of the participants as well as the institutions for support
in organizing the conference.
The conference concluded with 11 out of 12 planned presentations. Unfortunately Henryk
Sroka of UMCS, was unable to attend and present his brief titled „City heraldry and sigillography
in the research of Marian Gumowski”. The conference summed up the scientific achievements of
Marian Gumowski and characterized his legacy. The organizers plan to publish materials which
will sum up the conference.
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Przyczynki do genealogii Noskowskich herbu Łada,
właścicieli Łęcznej w XVI–XVII w.
Szlachecka rodzina Noskowskich h. Łada wywodziła się z Mazowsza1. Pozycję i status majątkowy zawdzięczała najwybitniejszemu swojemu przedstawicielowi, biskupowi płockiemu Andrzejowi Noskowskiemu2. Beneficjentem zgromadzonej przez niego fortuny i godności był między
innymi bratanek dostojnika kościelnego, Andrzej Noskowski, syn Piotra. Biskup nie tylko wysłał
go na studia do Rzymu, ale scedował na niego także tytuł starosty różańskiego i makowskiego3
oraz doprowadził do jego małżeństwa z Anną, przedstawicielką możnej rodziny Tarłów4. Andrzej
odziedziczył ponadto w 1567 r. część Łęcznej, którą stryj nabył rok wcześniej5.
Pomimo tego, że Noskowscy władali Łęczną ponad sto lat6 i niewątpliwie położyli ogromne
zasługi dla jej rozwoju, co odnosi się szczególnie do Adama Noskowskiego, podkomorzego lubelskiego, brak jest monografii kompleksowo opisującej dzieje związków tej rodziny z miastem.
Brak jest także wnikliwych badań dotyczących genealogii Noskowskich7. Opublikowany ostatnio artykuł H. Gmiterka o Adamie Noskowskim8, wypełniając po części lukę w obydwu sprawach, wskazuje jednocześnie na potrzebę badań dotyczących nie tylko samego podkomorzego,
ale także innych przedstawicieli łęczyńskiej gałęzi rodu, tym bardziej że szczątkowe uwagi o nich
są rozproszone po różnych wydawnictwach. Celem niniejszych rozważań jest zebranie informacji genealogicznych o Noskowskich oraz ich uaktualnienie wobec postępu badań i najnowszych
1

K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VI, Lipsk 1841, s. 574.
Patrz biogram biskupa: M. Woźniakowa, Andrzej Noskowski, [w:] Polski słownik biograficzny (dalej jako: PSB),
t. 23, Wrocław 1978, s. 218–233.
3
Tamże, s. 222.
4
Inwentarz rzeczy pozostałych po Adamie Kazimierzu Noskowskim, staroście dobrzyńskim wraz z taksą ich wartości
i spisem wydatków na pogrzeby Jego, Jego żony i syna Adama, wyd. J. E. Leśniewska, Łęczna 1997, s. 5; H. Gmiterek,
Adam Noskowski, panem na Łęcznej, [w:] Studia z dziejów parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej, red. R. Jop,
Łęczna 2010, s. 142 i nast.
5
H. Gmiterek, Adam Noskowski, s. 142.
6
Inwentarz rzeczy, s. 5.
7
Najobszerniej o nich patrz: Inwentarz rzeczy, s. 5–10; ponadto: R. Jop, Wokół najstarszej łęczyńskiej inskrypcji, czyli
kilka uwag o początkach kościoła parafialnego, jego wystroju i osobach z nim związanych, „Merkuriusz Łęczyński” nr 21,
2008, s. 2–7; tenże, Ad sanctos. Pochówki w kościele św. Marii Magdaleny w Łęcznej w XVII–XVII w., „Merkuriusz
Łęczyński” nr 22, 2009, s. 8–16.
8
H. Gmiterek, Adam Noskowski, s. 141–153.
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publikacji źródłowych. Artykuł nie rości sobie pretensji do wyczerpania tematu, dlatego przedstawiono w nim biogramy, które odnoszą się tylko do podkomorzego Adama Noskowskiego, jego
żony oraz ich potomków w dwóch kolejnych pokoleniach. W krótkich notkach biograficznych
przynoszących podstawowe fakty genealogiczne uwzględniono informacje już znane, nowe oraz
wynikające z nowej interpretacji źródeł.
Adam Noskowski — syn Andrzeja Noskowskiego (1547–1587)9, starosty makowskiego i różańskiego, oraz Anny z Tarłów, córki Mikołaja Tarły, chorążego sandomierskiego10. Po raz pierwszy wystąpił przed sądem jako właściciel Łęcznej w 1596 r., w sprawie o wolny przepływ szkut
przez dobra łęczyńskie11. Na tej podstawie można przypuszczać, że urodził się około 1580 r. Również w 1596 r. do księgi nacji polskiej Uniwersytetu Padewskiego wpisany został niejaki Adam
Noskowski, którego Karolina Targosz utożsamiła między innymi z podkomorzym lubelskim12.
Po raz drugi nazwisko Noskowskiego odnotowane zostało w wymienionym źródle pod rokiem
161213. Nie jest zatem wykluczone, że Adam Noskowski posiadał wykształcenie uniwersyteckie
zdobyte we Włoszech. Edukacja w Padwie jest tym bardziej prawdopodobna, że przynajmniej
jeden syn podkomorzego także kształcił się w tym mieście.
Najpóźniej w 1612 r. Noskowski poślubił Katarzynę z Firlejów. Pod tą datą zanotowano w metrykach łęczyńskich chrzest ich córki Zofii14. Nieznane są jednak daty urodzin dwojga innych
dzieci, więc nie można wykluczyć, że ślub odbył się wcześniej. W 1609 r. Adam Noskowski był
już starostą makowskim15. W 1612 r. dokonał cesji tego starostwa na Franciszka Wessela16. Seweryn Uruski odnotowuje Adama Noskowskiego na urzędzie jeszcze w 1620 r.17 W 1613 r. (15 V)
Noskowski otrzymał nominację na urząd podkomorzego lubelskiego18, który pełnił aż do śmierci. Z 1617 r. pochodzi informacja o jego awansie na urząd kasztelana lubelskiego, którego prawdopodobnie nie przyjął19. Od 1627 r. Noskowski był starostą dobrzyńskim20. Zmarł przed 30 III
1647 r.21 w wieku ok. 67 lat. Pochowany został w Łęcznej, w kościele św. Marii Magdaleny,
w rodzinnej krypcie pod kaplicą Najświętszego Sakramentu22.
Katarzyna z Firlejów Noskowska — córka Jana Firleja, podskarbiego wielkiego koronnego, i Gertrudy z Opalińskich23. Ślub rodziców Katarzyny odbył się w 1592 r.24, urodziła się
9

R. Gołąb, Nagrobek Jędrzeja Noskowskiego w Makowie Mazowieckim, „Ikonotheka”, t. 9, 1995, s. 102.
H. Gmiterek, Adam Noskowski, s. 142.
11
Tamże, s. 143.
12
Archiwum nacji polskiej w Uniwersytecie Padewskim, t. 1, Metryka nacji polskiej w Uniwersytecie Padewskim (1592–
1745), opr. H. Barycz, K. Targosz, Wrocław 1971, s. 339 (dalej: MUP).
13
Tamże. Por. także uwagi H. Gmiterek, Adam Noskowski, s. 143.
14
Archiwum parafii Św. Marii Magdaleny w Łęcznej, Liber baptisatorum od 1598 r. do 1623 r., t. I, s. 98 (dalej:
LB).
15
H. Gmiterek, Adam Noskowski, s. 143.
16
Lustracje województwa mazowieckiego XVII w., cz. I, 1617–1620, wyd. A. Wawrzyńczyk, Wrocław 1968, s. 76
i nast.
17
S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. XII, Warszawa 1915, s. 177.
18
Urzędnicy województwa lubelskiego XVI–XVIII w. Spisy, opr. W. Kłaczewski, W. Urban, Kórnik 1991, nr 201
(dalej: UL).
19
H. Gmiterek, Adam Noskowski, s. 146.
20
Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628–1632, cz. III, Województwo łęczyckie, brzesko–kujawskie,
inowrocławskie, ziemia dobrzyńska, wyd. Z. Guldon, Bydgoszcz 1967, s. 64.
21
UL, nr 201.
22
R. Jop, Ad sanctos, s. 9–10.
23
W. Dworzaczek, Genealogia, t. II, Warszawa 1951, tab. nr 126.
24
Tamże.
10
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więc najwcześniej właśnie w tym roku. Jej brat Andrzej umarł w 1622 r., co może oznaczać,
że był najstarszy z trójki rodzeństwa (Henryk Firlej urodził się w 1600 r.25). Przesunęłoby to datę jej urodzin na późniejszą. Katarzyna Firlejówna wyszła za Adama Noskowskiego najpóźniej w 1612 r. W chwili urodzin pierwszej córki Zofii (1612 r.) miała najwyżej
20 lat. Data jej śmierci jest trudna do ustalenia. Kilka zapisów zanotowanych w lubelskich
księgach grodzkich wskazuje, że podkomorzyna lubelska żyła jeszcze w 1658 r. W 1648 r.
udzieliła zgody łęczyńskim Żydom na budowę nowej synagogi w mieście26. Dwa lata później,
w 1650 r., córka podkomorzyny Zofia Gniewoszowa zaciągnęła po śmierci męża dług u lubelskich karmelitów bosych, aby spłacić zobowiązania matki w kwocie 9000 zł27. W 1658 r.
woźny sądowy zeznał przed aktami grodzkimi lubelskimi, że Stanisław Ciecierski nie dopuścił
do intromisji Katarzyny z Firlejów Noskowskiej w dobra Spiczyn28. Na przekór temu w tych
samych księgach lubelskich znajdujemy informację, że żona Adama Noskowskiego nie żyła
już w kwietniu 1653 r., co potwierdza zapis dotyczący roku późniejszego29. Na obecnym etapie badań data śmierci Katarzyny Noskowskiej musi pozostać niewyjaśniona. Podkomorzyna
lubelska prawdopodobnie została pochowana obok męża, w krypcie łęczyńskiego kościoła
św. Marii Magdaleny30.
Zofia z Noskowskich Gniewoszowa — córka Adama Noskowskiego i Katarzyny z Firlejów.
Urodziła się w 1612 r. Ochrzczona została w starym kościele łęczyńskim 9 grudnia 1612 r.31
Rodzicami chrzestnymi byli: ojciec Katarzyny, Jan Firlej, wówczas starosta lubelski32, oraz nieznana z imienia Firlejówna, żona Kopcia, podkomorzego brzeskiego33. Zofia Noskowska wyszła za
mąż za Mikołaja Gniewosza h. Rawicz († 1650), starostę radomskiego34, z którym miała dwóch
synów: Stanisława († przed 1660 r.) i Jana († przed 1682 r.)35. Data jej ślubu nie jest znana, ale
z pewnością był przed 1647 r., ponieważ w swoim testamencie Zofia pisała o posagu (10 tys. zł),
który otrzymała od ojca przed jego śmiercią36. Zmarła pomiędzy 12 czerwca 1660 r. a 27 kwietnia 1661 r. i zapewne zgodnie z ostatnią wolą została pochowana obok męża w kryptach lubelskiego kościoła Karmelitów Bosych37.
Maryna (Marina) z Noskowskich — córka Adama Noskowskiego i Katarzyny z Firlejów.
Urodziła się w 1614 r. Chrzest odbył się 5 marca 1614 r. Rodzicami chrzestnymi byli: Stanisław Pierlewski, proboszcz łęczyński, oraz bliżej nieznana Helena38. Maryny nie wymienia ani
25

Tamże.
Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Akta miasta Łęcznej (dalej: AmŁ), sygn. 15, s. 53 — zapis z 31
I 1648 r.; H. Gmiterek, Adam Noskowski, s. 153.
27
Cui contingit nasci, restat mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa sandomierskiego, opr. M. Lubczyński,
J. Pielas, H. Suchojad, Warszawa 2005, nr 29: Naprzód kładę dług [...] zaciągniony, 9000 zł. ojcom karmelitom bosem
konwentu lubelskiego [...], a na oddanie pieniędzy JM Paniej Katarzyny Noszkowskiej, rodzicielki mojej, wyswobadzając
klejnoty, zaciągnęłam.
28
APL, Księgi grodzkie lubelskie, Relationes, manifestationes, oblatae (dalej: Kgl, RMO), sygn. 83, k. 772v–773.
29
Kgl, RMO, sygn, 82, k. 1214 i nast.
30
R. Jop, Ad sanctos., s. 12 i nast.
31
LB, s. 98.
32
UL, nr 316.
33
W obydwu przypadkach w zapisie metryki nie odnotowano imion rodziców chrzestnych.
34
W biogramie Mikołaja Gniewosza błędnie podano, że jego żoną była Zofia Trembecka. Patrz: T. Nowak,
A. Przyboś, Gniewosz Mikołaj, [w:] PSB, t. 8, Wrocław 1959–1960, s. 148.
35
Cui contingit, nr 29.
36
Tamże.
37
Tamże.
38
LB, s. 118.
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Kasper Niesiecki, ani inne źródła, co może przemawiać za jej śmiercią w bardzo młodym wieku.
Zapis łęczyńskiej metryki zmienia jednak dotychczasowy pogląd na liczbę dzieci, które urodziły
się ze związku Adama Noskowskiego z Katarzyną Firlejówną. Było ich siedmioro (pięć córek
i dwóch synów), a nie sześcioro, jak sądzono39.
Jan Karol Noskowski — syn Adama Noskowskiego i Katarzyny z Firlejów. Urodził się
w 1615 r., a ochrzczony został 22 marca 1615 r. Rodzicami chrzestnymi byli: ubogi Szymon
(Simon, pauper) i Barbara ze szpitala łęczyńskiego40. Jan Karol pierwsze imię otrzymał prawdopodobnie po dziadku ze strony matki, Janie Firleju, który zmarł w 1614 r.41 Niesiecki wymienia
Jana Karola jako pierwszego syna Adama Noskowskiego i przyznaje mu tytuł starosty dobrzyńskiego42. Biorąc pod uwagę, że według autora Herbarza Jan Karol zmarł wcześniej niż jego brat
Adam Kazimierz, a ten umierał, tytułując się tak samo, można przyjąć starszeństwo pierwszego
z wymienionych. Ponadto nie znajdziemy informacji o chrzcie Adama Kazimierza w zapisach
metryki łęczyńskiej powstałych przed 1615 r.
Jako czternastoletni młodzieniec w 1629 r. Noskowski rozpoczął naukę w Akademii Krakowskiej, potem w latach 1633–1635 przebywał w Italii, ucząc się w Bolonii, Padwie i Sienie43.
W 1634 r. został wybrany konsyliarzem nacji polskiej w Uniwersytecie Padewskim. Zrezygnował
z tej funkcji w 1635 r. i wyjechał do Polski44. Wrócił jeszcze raz do Padwy w 1654 r., co rejestruje
metryka uniwersytecka pod datą 6 listopada45. W 1637 r. był członkiem poselstwa wysłanego
do Wiednia po Cecylię Renatę, królową polską, żonę Władysława IV46. Od 1633 r. występował
z tytułem starosty dobrzyńskiego47.
Z zachowanych źródeł wynika, że Jan Karol Noskowski był wraz z bratem współwłaścicielem
Łuszczowa48, a ponadto płacił dziesięcinę ze wsi Hostynna, Kotorowa, Konopna, Łotowa, Werbkowice49. Trzy z nich (Kotorowa, Konopna, Werbkowice) otrzymał od ojca w 1644 r.50 Te dobra
odziedziczyła po Janie Karolu Noskowskim jego córka Anna, być może również tą drogą weszła
w posiadanie Skrzyczyna, Hołowny, Terebina i Masłomęcza51.
Jan Karol Noskowski poślubił Katarzynę Gorajską, córkę Marcjana Gorajskiego i Anny Słupeckiej52. W Tekach Dworzaczka zachowała się umowa przedślubna zawarta pomiędzy Gorajskim
39

K. Niesiecki, t. VI, s. 579; Inwentarz rzeczy, s. 6.
LB, s. 132.
41
W. Dworzaczek, Genealogia, t. II, tabl. nr 126.
42
K. Niesiecki, Herbarz, t. VI, s. 579.
43
MUP, nr 84, Ioannes Carolus Noskowski, gubernator Dobrinensis, in honorem s. Stanislai patroni sui offert cechinum
unum a[nno] 1634 6 Maiis, także s. 339; M. Chachaj, Związki kulturalne Sieny i Polski do końca XVIII wieku, Lublin
1998, s. 100 i nast.
44
MUP, s. 84, 85, 339.
45
Tamże, nr 1664: Illustrissimus dominus Ioannes Carolus Noskowski, gubernator Dobrzinensis, pro ornamento et
reparatione eiusdem altaris d[ivi] Stanislai obtulit ungarus duos, także s. 339; M. Chachaj, Związki kulturalne, s. 100
i nast.
46
K. Niesiecki, Herbarz, t. VI, s. 579. Nie został jednak wymieniony w źródłach, które odnoszą się do sprawy
poselstwa, ślubu i przyjazdu Cecylii Renaty do Polski. Patrz: Wjazd, koronacja, wesele najjaśniejszej królowej Jej Mości
Cecylii Renaty w Warszawie roku 1637, opr. A. Falniowska–Gradowska, Warszawa 1991; A. S. Radziwiłł, Pamiętnik
o dziejach w Polsce, t. 1–2, opr. A. Przyboś, R. Żelewski, Warszawa 1980.
47
M. Chachaj, Związki kulturalne, s. 100.
48
Kgl, RMO, sygn. 82, k. 1214; por. Inwentarz rzeczy, s. 7.
49
APL, Księgi grodzkie chełmskie, Zapisy (dalej jako: Kgch, Zap.), sygn. 27, k. 338v; por. Inwentarz rzeczy, s. 7.
50
Kgch, RMO, sygn. 65, k. 383.
51
Tamże; Kgl, RMO, sygn. 83, k. 208v.
52
K. Niesiecki, Herbarz, t. IV, s. 185; Inwentarz rzeczy, s. 28.
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i ojcem Słupeckiej, spisana 1 grudnia 1623 r. i oblatowana w grodzie poznańskim w 1624 r.53
Katarzyna Gorajska przyszła zatem na świat najwcześniej w 1624 r. Była więc od swego męża
młodsza co najmniej o 9 lat. Daty ślubu Noskowskiego z Gorajską nie znamy. Prawdopodobnie
nastąpił jakiś czas po przyjeździe Jana Karola z Włoch. Według K. Niesieckiego ze związku tej
pary urodziło się dwoje dzieci: Adam, którego istnienia nie potwierdzają żadne źródła54, mamy
tu więc do czynienia z pomyłką autora herbarza, i Anna, wielokrotnie odnotowana jako córka Noskowskiego i jego sukcesorka55. Niesiecki informuje także, że starosta dobrzyński zmarł
w 1656 r.56 J. E. Leśniewska twierdzi, że stało się to najpóźniej w 1655 r., jeszcze przed śmiercią
Adama Kazimierza57. Spostrzeżenie badaczki potwierdzają źródła. W lubelskich księgach grodzkich Jan Karol Noskowski po raz ostatni jako żyjący został odnotowany 31 października 1654 r.58
Jak wspomniano wyżej, w listopadzie tego roku był po raz drugi w Padwie. Wszelkie okoliczności
wskazują na to, że nie żył, gdy w 1656 r. spisywano inwentarz rzeczy po śmierci Adama Kazimierza. Stąd wniosek, że Jan Karol Noskowski umarł w końcu 1654 r. lub w 1655 r., w wieku 39–40
lat. Błędne jest zatem twierdzenie K. Targosz, że stało się to w 1678 r.59 W uzupełnieniu warto
dodać, że Katarzyna Gorajska, żona Jana Karola, żyła jeszcze 15 sierpnia 1658 r.60
Anna Katarzyna z Noskowskich, 1o voto Kopciowa, 2o voto Niemirowa — córka Adama
Noskowskiego i Katarzyny z Firlejów. Urodziła się w 1622 r. i została ochrzczona w kościele
łęczyńskim 22 grudnia tegoż roku. Rodzicami chrzestni byli: niejaki Czernikowski z Ciechanek
(Cziernikowski) i Anna Piasecka61. Annę Katarzynę wymienia K. Niesiecki, wspominając jedynie
o jej pierwszym mężu Aleksandrze Kopciu62, wojewodzie brzesko–litewskim63. W testamencie
siostry, Zofii Gniewoszowej, Anna Katarzyna została odnotowana jako „pani derpska”, co znaczy,
że wyszła za mąż po raz drugi za Aleksandra Maksymiliana Niemirę, kasztelana dorpackiego64,
który na urzędzie odnotowany został w latach 1660–166465. W związku z tym ślub nastąpił najpóźniej w 1660 r.66 Data śmierci Anny Katarzyny oraz miejsce jej pochówku pozostają nieznane.
Adam Kazimierz Noskowski — syn Adam Noskowskiego i Katarzyny z Firlejów. Data jego
urodzin nie jest znana. Informacja o chrzcie Adama nie została odnotowana w najstarszej metryce
łęczyńskiej, niewykluczone więc, że urodził się po 1623 r. jako młodszy syn podkomorzego lubelskiego, któremu nadano imię po ojcu i dziadku. Zważywszy na to, że edukacja Adama Kazimierza
przypadła na początek lat 50. XVII w. i uwzględniając wiek, w którym studia podjął Jan Karol
53

Patrz: http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?section=2&single=1&fileno=33&page=107.
K. Niesiecki, Herbarz, t. VI, s. 579. J. E. Leśniewska pomija milczeniem potomstwo Jana Karola Noskowskiego,
patrz: Inwentarz rzeczy, s. 8 i nast.
55
Patrz np.: Kgl, RMO, sygn. 83, k.208v; sygn. 84, k. 739 i inne.
56
K. Niesiecki, Herbarz, t. VI, s. 579.
57
Inwentarz rzeczy, s. 7.
58
Kgl, RMO, sygn. 82, k. 1214.
59
MUP, s. 339. Autorka wydania nie podaje źródła swojej wiedzy w sprawie daty śmierci Jana Karola Noskowskiego.
Por.: M. Chachaj, Związki kulturalne, s. 101.
60
Kgl, RMO, sygn. 83, k. 208v — [...] ad instantiam instigatoris [...] et eiusdem delatoris generosae Annae Noskowska
olim generosi Joannis Caroli Noskowski capitanei Dobrzynensis cum generosa Katharina Gorajska procreatas filiae [...].
61
LB, s. 176.
62
K. Niesiecki, Herbarz, t. VI, s. 579.
63
Cui contingit, nr 29.
64
Tamże.
65
Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII wieku. Spisy, opr. K. Mikulski, A. Rachuba, Kórnik 1994, nr 86.
66
Jerzy Wiśniewski w biogramie Stanisława Niemiry, ojca Aleksandra Maksymiliana, napisał, że kasztelan dorpacki
umarł w 1653 r., co stoi w sprzeczności z informacjami ze spisu urzędników inflanckich (patrz: J. Wiśniewski,
Niemira Stanisław, [w:] PSB, t. 22, Wrocław 1977, s. 802).
54
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Noskowski, datę urodzin Adama można przypuszczalnie ustalić nawet na lata 30. siedemnastego
stulecia. Byłby w związku z tym ostatnim dzieckiem podkomorzego Adama Noskowskiego.
Adam Kazimierz odziedziczył po ojcu klucz dóbr łęczyńskich, na który składały się: Stara
Wieś, Witaniów, folwark ludwiński z wioską Wólką, Kańska Wola, Trembaczów, Nowogród, Zawieprzyce, część Łuszczowa oraz Spiczyn z browarem67. Miał także część wsi Staw znajdującej się
pod Chełmem68 oraz część podlubelskiego Jawidza, którą w 1655 r. dzierżawiła niejaka Zuzanna
Zarzycka69.
Niewiele wiadomo o wykształceniu Adama Kazimierza. Został odnotowany pod datą 12 X
1650 w metryce uniwersytetu padewskiego70 oraz immatrykulowany w 1651 r. w uniwersytecie
bolońskim, gdzie prawdopodobnie studiował71, idąc śladami brata. Zatem edukacją Adama Kazimierza nie zajął się jego ojciec. Podobnie niewiele wiadomo o działalności publicznej podkomorzyca. Nie posłował i nie był wybierany na deputata do Trybunału Koronnego. Jedynie w 1654 r.
wszedł w skład komisji, której celem była rewizja miasta Lublina72. Poza urzędem starosty dobrzyńskiego innych nie sprawował.
Adam Kazimierz Noskowski poślubił Joannę Marię z Krasińskich, córkę Jana Kazimierza Krasińskiego i Urszuli Grzybowskiej. Ślub rodziców Joanny Marii odbył się w 1635 r., mogła więc
najwcześniej urodzić się w tym roku, jednak z małżeństwa jej rodziców pozostał także syn, być
może starszy od siostry73. Jak informuje epitafium zachowane w kościele w Krasnem, rodowej
nekropolii Krasińskich, Joanna Maria umarła w 1654 r.74, czyli w chwili śmierci mogła mieć zaledwie 19 lat (biorąc pod uwagę inne okoliczności była to śmierć przy porodzie?). W związku z tym
uzasadnione wydaje się być twierdzenie, że małżeństwo Adama Kazimierza Noskowskiego nie
trwało długo. K. Niesiecki napisał w swoim herbarzu, że starosta dobrzyński doczekał się potomstwa, jednak jego dzieci szybko umarły75. Natomiast herbarz S. Uruskiego przynosi informację
o bezpotomnej śmierci Noskowskiego76. Zachowane źródła wskazują, że w tej sprawie rację miał
pierwszy z wymienionych heraldyków, o czym niżej.
Adam Kazimierz Noskowski umarł po 12 października 1655 r., a przed 20 stycznia 1656 r.77
W tym czasie dowodził chorągwią wojska i jak wynika ze źródeł — jego śmierć nastąpiła w Zamościu78. Można zatem przypuszczać, że zginął w trakcie działań zbrojnych w wojnie ze Szwecją.
Warto przy tym przypomnieć, że w lutym 1656 r. rozpoczęło się oblężenie Zamościa przez Szwedów79. Noskowski został pochowany w Łęcznej, w kościele św. Marii Magdaleny80.
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Teresa z Noskowskich — córka Adama Noskowskiego i Katarzyny z Firlejów. Data jej urodzin nie jest znana, nie odnotowuje jej najstarsza metryka łęczyńska, mogła się więc urodzić
po 1623 r. Teresa była zakonnicą w lubelskim klasztorze brygidek Najświętszej Marii Panny.
Wstąpiła do niego 2 października 1639 r., konsekrowano ją 16 czerwca 1647 r. W klasztorze przez dziewięć lat sprawowała funkcję przeoryszy81. Zmarła w Wielki Piątek, 13 kwietnia
1691 r.82, w wieku 60–70 lat. Ponadto odnotowana została jako zakonnica dwukrotnie w Inwentarzu rzeczy Adama Kazimierza Noskowskiego, który został spisany po jego śmierci w 1656 r.83
oraz w testamencie Zofii Gniewoszowej84. W swoim herbarzu K. Niesiecki napisał o nieznanej
z imienia córce Noskowskich, która była zakonnicą u św. Brygidy. Z całą pewnością można ją
zidentyfikować jako Teresę Noskowską.
Barbara z Noskowskich 1o voto Krzywczycka, 2o voto Krasińska — córka Adama Noskowskiego i Katarzyny z Firlejów. K. Niesiecki wymienia ją jako czwartą córkę tej pary85. Data
jej urodzin nie jest znana, nie odnotowuje jej najstarsza łęczyńska metryka, co może wskazywać,
że przyszła na świat po 1623 r. Przed 1651 r. Barbara poślubiła Jana Tomasza Krzywczyckiego,
starostę chełmskiego86, który zmarł przed 1 sierpnia 1651 r.87 Z tego małżeństwa urodziła się
córka Teresa88 (bądź Anna Teresa89). W 1654 r. Barbara dokonała ponownej erekcji kościoła
parafialnego w Uhrusku, zamienionego wcześniej na zbór ewangelicki90. Po śmierci starosty
chełmskiego Noskowska poślubiła Stanisława Krasińskiego, kasztelana płockiego (†1654). Była
jego trzecią żoną, pierwsze małżeństwo zawarł w 1641 r.91 Stanisław był stryjem Joanny Marii
Krasińskiej, córki kasztelana ciechanowskiego Jana Kazimierza († 1669), która wyszła za Adama
Kazimierza Noskowskiego92. Włodzimierz Dworzaczek odnotował, że ze związku Stanisława
Krasińskiego i Barbary Noskowskiej urodziło się dwóch synów: Jan († po 1657 r.) oraz Józef
(† po 1680 r.)93. Jednak z innych źródeł wynika, że jeszcze w 1664 r., po śmierci pierwszego męża,
administrowała dobrami uhruskimi wraz z pasierbami: Jakubem († 1659), podkomorzym płockim, i Władysławem († 1680), chorążym płockim, Krasińskimi94, więc wydaje się, że Barbara
Noskowska pozostała z drugim mężem bezpotomna. Kasztelanowa płocka wymieniona została
w Inwentarzu jako „pani płocka”95, ale autorka wydania tego źródła błędnie zidentyfikowała jej
81
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męża, pisząc, że był nim Jakub Kosobudzki, chorąży płocki96. Daty śmierci Barbary nie znamy,
z pewnością zmarła po 1664 r.
Adam Noskowski (?) — syn Adama Kazimierza Noskowskiego i Joanny z Krasińskich.
J. E. Leśniewska, konfrontując informacje na jego temat znajdujące się w herbarzu K. Niesieckiego i S. Uruskiego z treścią inwentarza spisanego po śmierci Adama Kazimierza, wysnuła wniosek, że starosta doczekał się syna, któremu dano na imię Adam. Według badaczki chłopiec umarł
w 1658 r. jako dziecko, co spowodowało dziedziczenie dóbr łęczyńskich przez Annę Noskowską,
córkę Jana Karola97. Istnienie Adama juniora jest jednak sprawą zagadkową i opartą na skromnej
podstawie źródłowej. Odnosząc się w pierwszej kolejności do argumentacji J. E. Leśniewskiej,
należy stwierdzić, że wiele swoich tez w omawianej kwestii sformułowała na podstawie błędnie
dokonanych odczytów źródła (Inwentarz rzeczy) oraz opierając się jedynie na tych jego fragmentach, które sama wydała. Oryginalna treść inwentarza oraz inne zapisy sporządzone przy
okazji jego powstania i wniesione do ksiąg grodzkich lubelskich ukazują nieco odmienny obraz
wydarzeń od przedstawionych przez autorkę edycji. Jako przykład można podać początkowy
fragment Inwentarza. W wydaniu J. E. Leśniewskiej, na str. 27, w części tytułowej znajdują się
słowa: ...jako wujowi rodzonemu Jej Mć Panny Anny z Noskowa Noskowskiej arg [s] Tutori Vnico
et Gnoempto (podkreślenie moje). Zaznaczony fragment ma tłumaczenie: obrońca, opiekun jedyny i znany98. Faktycznie, treść oryginalna jest następująca: ...jako wujowi rodzonemu Jej Mć Panny
Anny z Noskowa Noskowskiej atque tutori unico et inscripto99, co wskazuje na charakter prawny
opieki sprawowanej przez Gorajskiego nad siostrzenicą. Jej wuj nie był zresztą jedynym opiekunem, tej roli bowiem występuje także kasztelan lubelski Andrzej Firlej100, co J. E. Leśniewska
pominęła, ponieważ odpowiedni fragment inwentarza nie znalazł się w jej wydaniu.
Uzasadniając tezę o istnieniu Adama Noskowskiego, syna starosty dobrzyńskiego Adama Kazimierza, J. E. Leśniewska stwierdziła, że Adam junior żył w 1656 r., gdy spisywano inwentarz
rzeczy po śmierci jego ojca, że z racji wieku nazywany był Adamkiem i z tego też powodu opiekę
nad nim sprawował kasztelan lubelski Andrzej Firlej jako tzw. opiekun ojcowski101. Z takiej argumentacji wynikałoby, że chłopiec w chwili śmierci starosty dobrzyńskiego nie miał lat sprawnych, czyli nie przekroczył 14/15 roku życia102. Biorąc jednak pod uwagę, kiedy i w jakim wieku
umarła jego matka (najwyżej 19 lat), można przypuszczać, że Adam junior w 1656 r. był kilkuletnim chłopcem, a w skrajnym przypadku dzieckiem mającym około 2 lat. W związku z tym
nie do utrzymania będzie twierdzenie, że wymieniony w inwentarzu Adamek to syn Adama Kazimierza Noskowskiego. W przedstawionych okolicznościach przeczy temu treść poszczególnych
zapisów: Kulbaka [z] sukna koralowego u Adamka103; Półszorków para starych i siodła do trzech
szorów z lejcami, uzdami, u Adamka104; Skrzyń wozowych trzy z księgami autorów różnych, zapieczętowane. Czwarta mała. U Adamka pytać105. Ponadto z użycia samego imienia w zdrobniałej formie nie wynika, że chodzi o syna starosty, nie ma ku temu żadnych przesłanek. Niejaki Adamek
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mógł być osobą obcą, która posiadała rzeczy po Adamie Kazimierzu, jak to było w kilku innych
przypadkach, o czym sama autorka edycji wspomniała106. Nawet gdybyśmy przyjęli, że rzeczony
Adamek to syn starosty dobrzyńskiego, to z przedstawionych zapisów jawi się on raczej jako
osoba dorosła, nad którą opieki nikt sprawować już nie mógł. Teza J. E. Leśniewskiej o kurateli
Andrzeja Firleja nad małoletnim Adamem nie znajduje także potwierdzenia w innych zapisach
inwentarza. Prędzej można by uznać kasztelana lubelskiego za egzekutora testamentu Adama
Kazimierza. Pomijając kwestię wieku Noskowskiego juniora w chwili śmierci ojca (1655/1656),
fakt, że żył, wykluczyłby możliwość dziedziczenia Anny Noskowskiej bezpośrednio po stryju,
ponieważ dziedzicem starosty dobrzyńskiego był jego syn. Dopiero po nim dziedziczyć mogłaby
Anna. Tak jednak nie było, więc należy przyjąć, że Adam junior nie przeżył ojca.
Pisząc o Adamku, J. E Leśniewska prawdopodobnie utożsamiła go z „panem Adamem”, który kilkakrotnie występuje na kartach inwentarza. Najbardziej znamienny jest zapis, w którym
mowa o tym, że Andrzej Firlej oddał biżuterię panu Adamowi, synowi nieboszczykowskiemu107.
To podstawowa informacja dla tezy o potomku Adama Kazimierza. W pozostałych zapisach
mowa jest o rzeczach pozostawionych u „pana Adama” i o różnych wydatkach związanych z pogrzebem Adama Kazimierza, w których partycypował „pan Adam”108. Treść poszczególnych zapisów na pierwszy rzut oka wydaje się być jednoznaczna, ale przy głębszej analizie nie wszystkie dają
podstawę do identyfikacji wprost „pana Adama” jako syna starosty. Utrudnia to dodatkowo fakt,
że w inwentarzu wymieniony jest jeszcze jakiś „Adam”109 oraz „Pan Noskowski”110. W związku
z tym niełatwo rozstrzygnąć, czy imię Adam, pojawiające się w różnych wariantach i odniesieniach oznaczało dla autora inwentarza tę samą osobę czy osób kilka.
W omawianej grupie zapisów znajdują się trzy, które należy wykluczyć przy identyfikacji anonimowego Adama jako syna starosty dobrzyńskiego. Są to następujące fragmenty: Panu Adamowi
za kiru postaw i od roboty sukien z potrzebami [...]. Temuż za bucików par sześć [...]111; Na trumnę
panu Adamowi i potrzeby do niej [...]112; Odnosząc ciało do Łęcznej panu Adamowi złotych 6113.
Każdy z nich wskazuje, że mamy do czynienia z rzemieślnikiem o imieniu Adam, który zajmował się przygotowaniem trumny i oprawy pogrzebu. Nie sposób jednak rozstrzygnąć, czy chodzi
o tę samą osobę w zapisach informujących o Adamie, depozytariuszu rzeczy po staroście114. Trzeba jednak zauważyć, że inwentarz z 1658 r., oblatowany w lubelskiej księdze grodzkiej w 1659 r.,
tylko w części powstał w oparciu o wcześniejszy, pochodzący z 1656 r. rejestr rzeczy po zmarłym Adamie Kazimierzu115. Podczas przepisywania uzupełniono go o informacje dotyczące tego
wszystkiego, co Andrzej Firlej przekazał Józefowi Gorajskiemu jako opiekunowi Anny Noskowskiej. W związku z tym należy wnosić, że w 1658 r. syn starosty już nie żył, a owych „Adamów”
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czy każdego z „Panów Adamów” wymienionych w źródle nie możemy za każdym razem uważać
za określenie osoby syna Adama Kazimierza.
W treści omawianego źródła niepodważalne są te informacje, które wskazują na istnienie Adama Noskowskiego juniora. Nie myli się co do tego faktu J. E. Leśniewska. Jednoznacznie brzmią
słowa o Adamie synu nieboszczykowskim oraz o jego tablicach herbowych116. Jednak na podstawie
zapisów konieczne wydaje się być zweryfikowanie tezy wymienionej badaczki o tym, że Adam
junior przeżył ojca i umarł w 1658 r.117 Przedstawiona wyżej interpretacja zdaje się temu przeczyć. Ponadto w tej sprawie należy zwrócić uwagę na trzecią część inwentarza po staroście dobrzyńskim, powstałą później od rejestru rzeczy i opublikowaną jedynie wybiórczo. Składają się
na nią między innymi zapisy dotyczące wydatków poczynionych po śmierci Adama Kazimierza
w okresie od 8 lutego 1656 r. do 26 czerwca 1658 r.118 Charakterystyczne, że wydatki te dotyczyły pogrzebu jednego zmarłego, chociaż mowa jest o dwóch trumnach119. Zważywszy jednak
na fakt, że część uroczystości związanych z pogrzebem Adama Kazimierza odbyła się w Zamościu,
a ciało przewożono do Łęcznej120, można dopuścić wykonanie dwóch trumien, z których jedna,
prawdopodobnie bardziej okazała121, posłużyła do pochówku w kaplicy łęczyńskiego kościoła122.
To wskazywałoby także, że od śmierci do pogrzebu w Łęcznej upłynął dłuższy okres123. Według
K. Niesieckiego Noskowski został pochowany w 1657 r.124 Nie jest to wykluczone, gdy uwzględni
się fakt, że kolejne miesiące po śmierci starosty przyniosły oblężenie Zamościa przez Szwedów
i ich działania zbrojne na terenie dzisiejszej Lubelszczyzny125.
Wśród omawianej grupy wydatków brak jest natomiast jednoznacznych informacji o pochówku Adama juniora, a przecież gdyby się odbył po śmierci starosty, to niewątpliwie pozostałby
po tym ślad w tej części inwentarza, która powstała po 1656 r. Skromne liczebnie zapiski o nieżyjącym chłopcu dotyczą malowanych tablic herbowych, które wykonano dla niego i jego ojca.
Natomiast informację o aksamicie zakupionym do trumny JMści Pana Adama można rozumieć
dwojako126. Chodzi albo o Adama Kazimierza albo o Adama juniora, zapis nie jest jednoznaczny. Biorąc pod uwagę pierwszą wersję, można przypuszczać, że uroczystościom pogrzebowym
po śmierci starosty dobrzyńskiego towarzyszyły podobne, związane z wcześniejszą śmiercią jego
syna. Pytanie, czy zmarłego w Zamościu i przewożonego do Łęcznej? Sprawę można wyjaśnić
w duchu interpretacji J. E. Leśniewskiej127. Adam Kazimierz zdążył zająć się pochówkiem Adama
juniora, w inwentarzu bowiem nie znajdujemy informacji o tym, aby wydatkowano na ten cel
pieniądze. Okoliczności tego wydarzenia spowodowały, że wraz z pochówkiem starosty ponownie
grzebano jego syna. Być może w obydwu przypadkach ze względu na czas wojny mamy do czynienia z dwoma pochówkami, jeden w Zamościu (?), drugi „oficjalny” w Łęcznej. Z tego powodu
część wydatków związanych z oprawą pogrzebu (m.in. tablice herbowe Adama juniora) została
pokryta z dochodów pochodzących z dóbr nieżyjącego już starosty dobrzyńskiego.
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Kgl, RMO, sygn. 84, k. 122v i nast.
Inwentarz rzeczy, s. 43.
Tamże.
Por. w tej sprawie spostrzeżenia J. E. Leśniewskiej. Tamże, s. 21.
W jednym z zapisów Inwentarza czytamy: Ćwieków do trumny jednej JMości Panu staroście [...], tamże, s. 43.
Tamże, s. 18–19.
K. Niesiecki, Herbarz, t. VI, s. 579.
A. Kersten, W czasach, s. 28 i nast.
Inwentarz rzeczy, s. 43.
Tamże, s. 18.
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Interpretując zapisy źródłowe dotyczące potomstwa Adama Kazimierza Noskowskiego, należy
stwierdzić, że starosta doczekał się syna, któremu na imię było Adam. Data jego urodzin pozostaje nieznana. Być może miała związek ze śmiercią matki, Joanny z Krasińskich w 1654 r. Chłopiec
zmarł przed ojcem (przed październikiem 1655 r.), prawdopodobnie mając niewiele lat, co pokrywa się z uwagami wyrażonymi przez K. Niesieckiego w jego Herbarzu. Taka kolejność zdarzeń
wyjaśniałaby także dziedziczenie Anny Noskowskiej bezpośrednio po stryju.
Anna z Noskowskich Firlejowa — córka Jana Karola Noskowskiego i Katarzyny z Gorajskich. Prawdopodobnie urodziła się po 1640 r., być może nawet w II połowie lat 40. XVII w.,
ponieważ w 1658 r. nie miała jeszcze lat sprawnych i znajdowała się pod opieką wuja, Józefa
Gorajskiego128. Można przypuszczać, że po śmierci jej ojca w 1655 r. opiekę nad nią z racji pokrewieństwa objął na krótko stryj Adam Kazimierz, a gdy ten wkrótce umarł, kuratelę nad Anną
przejął kasztelan lubelski Andrzej Firlej. Sprawował ją do czerwca 1658 r., po czym opiekunem
został Józef Gorajski, wuj małoletniej starościanki129.
Z zachowanych źródeł wynika, że Anna Noskowska odziedziczyła po ojcu i stryju Adamie
Kazimierzu jeśli nie wszystkie, to z pewnością większość posiadanych przez nich majętności.
Z inwentarza można wnioskować, że przeszły na nią dobra łęczyńskie130, z pozwów zaś, które
otrzymała w różnych sprawach, dowiadujemy się o majętności werbkowickiej i części Jawidza131.
W 1662 r. Anna Noskowska wyszła za mąż za rotmistrza królewskiego Mikołaja Andrzeja Firleja, z którym miała czworo dzieci132. Data jej śmierci pozostaje nieznana, ale z pewnością stało
się to po 1668 r.133
Noskowscy h. Łada byli obecni w Łęcznej w ciągu życia czterech pokoleń rodziny. Nieznany
nam zbieg wydarzeń spowodował, że w ciągu dziewięciu lat (1647–1656) wymarli wszyscy jej
męscy przedstawiciele, przede wszystkim potomkowie podkomorzego lubelskiego Adama Noskowskiego. To spowodowało, że wygasła linia zapoczątkowana przez Andrzeja Noskowskiego,
starostę makowskiego i różańskiego. Dodatkową tego konsekwencją była zmiana właścicieli dóbr
łęczyńskich, najpierw na Firlejów, następnie kolejne rodziny magnackie, które już nie traktowały
Łęcznej jako centrum dóbr rodowych. Koligacje małżeńskie Noskowskich połączyły ich więzami pokrewieństwa z przedstawicielami rodzin odgrywającymi znaczącą rolę w skali całego kraju
(m.in. Firlejowie), jak też szeroko rozumianej Lubelszczyzny.

128

Kgl, RMO, sygn. 84, k. 115v, 129v; Inwentarz rzeczy, s. 27.
Inwentarz rzeczy, s. 27; Kgl, RMO, sygn. 84, k. 128v.
130
Kgl, RMO, sygn. 84, k. 129v i nast.
131
Kgl, RMO, sygn. 83, k. 83, 208v, 562; tamże, sygn. 84, k. 739.
132
Testamenty Józefa Stanisława na Dąbrowicy Firleja i jego żony Elżbiety z Frączkiewiczów Firlejowej, wyd.
J. E. Leśniewska, Łęczna 1998, s. 8.
133
W tym roku wystawiła wraz z mężem przywilej dla mieszkańców Łęcznej. Patrz A. Witusik, Łęczna w XVII
i XVIII wieku, [w:] Łęczna. Studia z dziejów miasta, red. E. Horoch, Łęczna 1989, s. 58, przyp. 9.
129
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Manifestacja dynastycznego pochodzenia na pieczęciach
książąt Czartoryskich z drugiej połowy XVI wieku
W ostatnich latach w polskiej sfragistyce można zaobserwować wyraźną zmianę w podejściu
do badań nad nowożytną pieczęcią szlachecką, która przez długi czas była traktowana jako źródło
ikonograficznie ustabilizowane i ubogie w treści1. Dopiero od niedawna zabytki sfragistyki szlacheckiej z okresu od XVI do XVIII wieku zaczynają być postrzegane jako bardzo ważny nośnik
wizualnej propagandy splendoru rodów magnackich. Mimo to literatura, która z nowoczesnej
perspektywy ujmuje omawiane pieczęcie, wciąż prezentuje się bardzo ubogo2. Dotąd opublikowane prace dowodzą jednak, jak wielkie możliwości badawcze kryją się w odpowiedniej analizie
znamion zewnętrznych oraz treści obrazowej zabytków sfragistyki rodowej. Często rezultatem
takiej analizy są bardzo cenne, poza tym źródłem nieosiągalne informacje z zakresu mentalności
czy kultury politycznej szlachty Korony i Litwy okresu nowożytnego.
Tego rodzaju potencjał badawczy reprezentują dwie pieczęcie stanowiące podstawę źródłową niniejszego artykułu. Oba zabytki należą do przedstawicieli książąt Czartoryskich, litewskiego rodu
o dynastycznym pochodzeniu, wywodzącego się z pnia Giedymina3. Pierwsza pieczęć (il. 1) należy
1

Zob. przede wszystkim: Z. Piech, Perspektywy polskich badań sfragistycznych, [w:] Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej, red. Z. Piech, J. Pakulski, J. Wroniszewski, Warszawa 2006, s. 39; a także: J. Łosowski, Pieczęcie starostów
chełmskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku, [w:] Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej, red. P. Dymmel,
Lublin 1998, s. 148–150; W. Strzyżewski, Herby i tytuły. Pieczęć szlachecka w księstwie głogowskim (XVI–XVIII wiek),
Warszawa 2009, s. 6–7.
2
Należy tu przede wszystkim wymienić prekursorskie studium autorstwa Ewy Suchodolskiej, Radziwiłłowski tłok
pieczętny z drugiej połowy XVIII wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 36: 1997, s. 89–100. Obszerny materiał sfragistyczny zanalizował w ostatnim czasie: M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, cz. 1–3, Zgierz 2010. Próby interpretacji wybranych zabytków sfragistyki szlacheckiej podejmowane są coraz
częściej przez historyków sztuki: A. Betlej, Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków 2010,
s. 85–88; A. Oleńska, Jan Klemens Branicki „Sarmata nowoczesny”. Kreowanie wizerunku poprzez sztukę, Warszawa
2011, s. 275–302. Zob. też analiza treści propagandowych herbu z pieczęci księcia Szymona Samuela Sanguszki:
J. Rogulski, Treści propagandowe herbu złożonego księcia Szymona Samuela Sanguszki z 1626 roku, [w:] Insignia et
splendor. Heraldyka w służbie rodów szlacheckich i instytucji Kościoła, red. W. Drelicharz, Kraków 2011, s. 9–84.
3
Jak dotąd brak w polskiej literaturze monografii poświęconej dziejom Czartoryskich w okresie staropolskim. Stan
rozpoznania historii tego rodu w okresie poprzedzającym utworzenie „Familii” ogranicza się niemal wyłącznie do podstawowych faktów genealogicznych; zob. najważniejsza literatura poświęcona dziejom tego rodu do końca XVI wieku:
T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, R. VIII, Poznań 1886; A. Boniecki, Poczet rodów w Wielkim Księstwie Li-
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do księcia Aleksandra Fiodorowcza ze starszej linii na
Czartorysku (zm. 1571)4, druga (il. 2) — do jego bratanka, księcia Jerzego Iwanowicza z młodszej linii na
Klewaniu (ur. ok. 1560, zm. 1626)5. Obie pieczęcie
nie są znane w polskiej literaturze i tym samym nie stały się jak dotąd przedmiotem analizy źródłoznawczej6.
Odciski wymienionych typariuszy zachowały się
przy dokumentach pochodzących z drugiej połowy
XVI wieku, przechowywanych obecnie w Bibliotece
Książąt Czartoryskich oraz w Oddziale I Archiwum
Narodowego w Krakowie. Pierwszy z tych dokumentów to sporządzony po rusku papierowy dokument
kwitacyjny dla księcia Romana Sanguszki, który wystawiła księżna Fiodora Zahorowska 13 X 1564 roku
w Zahorowie7. Dokument ten został uwierzytelniony odciskami czterech pieczęci, których właściciela1. Pieczęć większa księcia Aleksandra Czartorymi są kolejno: wystawczyni księżna Zahorowska oraz
skiego z 1559/1560 roku (ze zbiorów Archiświadkowie — książę Aleksander Fiorodowicz Czarwum Narodowego w Krakowie)
toryski, książę Michał Iwanowicz Kurcewicz i pan
Wołek Jakimowicz Żaskowski. Pieczęcie zostały odciśnięte na pasku papieru na woskowej masie
podkładowej. W przypadku dwóch pierwszych odcisków ma ona barwę czerwoną, w przypadku
dwóch kolejnych — ciemnozieloną.
tewskim w XV i XVI wieku, Warszawa 1887; J. Wolff, Kniaziowie litewsko–ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa
1895; biogramy książąt Czartoryskich, [w:] Polski słownik biograficzny (dalej cyt.: PSB), t. 4, Kraków 1937; W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959, tab. 181; T. Wasilewski, Pochodzenie i początek kariery domu Czartoryskich, [w:] Litwa
i jej sąsiedzi od XII do XX wieku, red. G. Błaszczyk, A. Kijas, Poznań 1994; s. 45–63; J. Tęgowski, Który Konstanty —
Olgierdowic czy Koriatowic — był przodkiem kniaziów Czartoryskich?, [w:] Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi
od Średniowiecza po współczesność. Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Aleksandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin, Toruń 1996, s. 53–59; tenże, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań–Wrocław 1999, s. 177–182.
4
J. Wolff, Kniaziowie, s. 27; J. Jasnowski, Czartoryski Aleksander Fedorowicz, PSB, t. 4, s. 272; W. Dworzaczek,
Genealogia, tab. 181.
5
E. Latacz, Czartoryski Jerzy, [w:] PSB, t. 4, s. 277–278; J. Wolff, Kniaziowie, s. 32 na podstawie ostatniej wzmianki
o księciu Jerzym wskazuje 1624 rok jako prawdopodobną datę jego śmierci.
6
Obie pieczęcie publikuje natomiast O. Oднороженко w swojej bardzo cennej pracy Руськи королівські,
господарськи та князівські печаткі XIII–XVI ст., Monumenta Rutheniae Heraldica, vol. II, Харків 2009, nr 440,
444, s. 130, zamieszczając przy tym rysunek pieczęci Aleksandra Czartoryskiego (rys. s. 280). W przypadku pieczęci
Jerzego Czartoryskiego (nr 444) autor błędnie identyfikuje właściciela, podając, że jest to pieczęć Jerzego Michałowicza
z linii na Czartorysku i Litowiżu (zm. ok. 1606 roku). Ze względu na ogrom opublikowanego materiału sfragistycznego
praca Oднороженкi stanowi niezwykle cenne wydawnictwo źródłowe, chociaż w wielu miejscach nie w pełni satysfakcjonujące. Autor ogranicza się do mało precyzyjnego opisu pieczęci (nieścisła terminologia sfragistyczno–heraldyczna,
brak identyfikacji herbów), odczytania legendy lub jej fragmentu, podania kształtu i rozmiaru odcisku, a na końcu przytoczenia sygnatury archiwalnej zachowanych egzemplarzy. Natomiast nie podaje lub nie próbuje ustalić typu pieczęci,
czasu jej używania, materiału pieczętnego, rodzaju dokumentu, na którym odcisk się zachował, stanu jego zachowania.
Stąd też nie wiadomo, na jakiej podstawie badacz rekonstruuje — często bardzo dokładnie — wyobrażenie napieczętne
i brzmienie napisów otokowych. Zastrzeżenia wydają się także wzbudzać rysunki pieczęci — w konfrontacji z materiałem
źródłowym przechowywanym w Archiwum Narodowym w Krakowie rysunki te często zaskakują swoją precyzyjnością.
7
Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Sanguszków (dalej cyt.: ANKr, ASang), teka IX/129 s. 672. Treść
dokumentu opublikowana w: Archiwum XX. Sanguszków w Sławucie, t. VI: Dyplomatariusz gałęzi niesuchojeżskiej,
t. 1, oprac. B. Gorczak, Lwów 1910, nr 44, s. 65–66.
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Według Oлегa Oднороженкi drugi zachowany odcisk omawianej pieczęci księcia Aleksandra pochodzi
z roku 1560 i przechowywany jest w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym w Kijowie. Niestety, poza sygnaturą archiwalną nie podaje on żadnych
informacji na temat tego egzemplarza pieczęci oraz dokumentu, który został nią uwierzytelniony8.
Interesująca nas pieczęć Aleksandra Czartoryskiego
jest okrągła, posiada średnicę wynoszącą 28 mm9. W jej
polu przedstawiano herb Pogoń: na kartuszowej tarczy
herbowej typu renesansowego pędzący jeździec z uniesionym w prawej ręce mieczem, z tarczą z Podwójnym
Krzyżem na lewym ramieniu. W pojedynczym otoku
napis kapitałą nowożytną typu renesansowego, czytelny
tylko w początkowym i końcowym fragmencie: + ALEX
— — — TORYSKY. Na podstawie długości zatartego fragmentu napis ten można zrekonstruować jako: +
ALEX[ANDER DVX CZAR]THORYSKY10. Wokół
2. Pieczęć większa księcia Jerzego Czartopola pieczęci obwódka (il. 1).
ryskiego z 1589/1598 roku (ze zbiorów
Natomiast drugi z przytoczonych dokumentów
Fundacji XX Czartoryskich w depozycie
został wystawiony przez księcia Jerzego CzartoryskieMuzeum Narodowego w Krakowie)
go 9 października 1598 roku w Klewaniu11. Tym uroczystym pergaminowym dokumentem, zredagowanym po łacinie, książę ufundował i uposażył
kościół katolicki w Klewaniu. Dokument uwierzytelnia pięć pieczęci — pierwsza należy do
wystawcy księcia Jerzego Czartoryskiego, a następne cztery do świadków dokonanej czynności
prawnej: książąt Stanisława Radziwiłła i Janusza Zasławskiego oraz panów Jana Charlickiego
i Krzysztofa Pałuckiego. Wszystkie pieczęcie zostały odciśnięte w woskowych miskach pieczętnych w wosku barwy czerwonej i przywieszone na purpurowo–złotych więzadłach do wspomnianego dokumentu.
Pieczęć księcia Jerzego Czartoryskiego posiada kształt owalny o wymiarach 24×28 mm12.
W swoim polu przedstawia czteropolowy herb złożony na czterodzielnej tarczy herbowej kształtu
owalnego. W kolejnych polach, poczynając od prawego górnego, ukazano następujące herby:
Pogoń — pędzący jeździec z uniesionym w prawej ręce mieczem, z tarczą13 na lewym ramieniu,
Świat — kula z zaćwieczonym krzyżem, herb książąt Ostrogskich — nad księżycem pół toczenicy
O. Oднороженко, Руськи королівські, господарськи, vol. 2, nr 440, s. 130: pieczęć znajduje się w Centralnym
Państwowym Archiwum Historycznym w Kijowie pod sygn.: f. 223, op. 2, spr. 2, ark. 2.
9
Według: tamże, średnica wynosi 26 mm.
10
Takie też brzmienie napisu otokowego podaje: tamże: +’ ALEXANDER + DVX + CZORTHORYSKY • Wydaje się, że na drugim egzemplarzu tej pieczęci, którym dysponował Oднороженко, napis otokowy zachował się
w znacznie lepszym stanie, co pozwoliło na precyzyjne odczytanie.
11
Biblioteka XX. Czartoryskich w Krakowie (dalej cyt.: BCzart) perg. nr 1037; Katalog dokumentów pergaminowych
Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, cz. II: Dokumenty z lat 1506‒1828, oprac. J. Tomaszewicz, Kraków 1991,
nr 1146, s. 188.
12
Według O. Oднороженкi, Руськи королівські, господарськи, vol. 2, nr 444, s. 130 wymiary wynoszą:
23×27 mm.
13
Z powodu niewielkich rozmiarów przedstawienia nie sposób ocenić, czy tarcza jest pusta, czy też przedstawia jakiś
znak.
8
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z zaćwieczoną rogaciną i gwiazdą w środku, Pogoń ruska — św. Jerzy przebijający włócznią smoka. Nad tarczą herbową umieszczono mitrę książęcą z kulką i krzyżykiem wkomponowanym
w otok. Po bokach tarczy dwaj aniołowie–trzymacze w aureolach pod belką. Napis wykonany
kapitałą renesansową, wyodrębniony obwódką: GEORGIVS & DVX & CZARTORISKI &
IN & KLEVAN &14. Wokół pola pieczęci perełkowa obwódka (il. 2).
Formuły sygillacyjne obu dokumentów nie określają rodzaju użytej pieczęci, wskazując tylko
na ich charakter prawny jako prywatnych tłoków szlacheckich. Na pokwitowaniu z 1564 roku
pojawia się informacja o przyłożeniu przez świadków „печати свои”, z kolei na dokumencie
z 1598 roku — o umocnieniu go przez wystawcę „sigillo nostro ducali”. Zgodnie z zaproponowaną przeze mnie klasyfikacją nowożytnych pieczęci szlacheckich oba typariusze należy uznać za
pieczęcie większe15. Od pieczęci sygnetowych, powszechnie wówczas używanych przez szlachtę,
pieczęcie tego rodzaju wyróżniały się zewnętrzną formą tłoka pieczętnego, posiadającego uchwyt
w formie mniej lub bardziej masywnej rękojeści16, oraz wielkością odcisku, większego od sygnetowych przynajmniej o 10 mm. Tego rzędu różnicę w wielkości stosowanych w tym czasie
pieczęci szlacheckich ukazują odciski uwierzytelniające oba przytoczone wyżej dokumenty. Na
pokwitowaniu Fiodory Zachorowskiej z 1564 roku obok pieczęci większej księcia Aleksandra
Czartoryskiego zostały odciśnięte trzy pieczęcie sygnetowe należące do wystawczyni, księcia Kurcewicza oraz pana Żaskowskiego (il. 3). Z kolei do dokumentu księcia Jerzego z 1598 roku razem
z trzema pieczęciami większymi książąt Czartoryskiego, Radziwiłła i Zasławskiego przywieszone
zostały dwie sygnetowe pieczęcie panów Charlickiego i Pałuckiego.
W świetle materiałów źródłowych, zarówno tych opublikowanych w pracy Oлегa
Oднороженкi, jak też przechowywanych w Archiwum Narodowym i Bibliotece XX. Czartoryskich w Krakowie, tego rodzaju pieczęcie większe pojawiają się w sfragistyce szlacheckiej z obszaru Wołynia incydentalnie już na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XVI wieku17.
Natomiast upowszechniają się w dwóch ostatnich dekadach tego stulecia wraz z ożywioną integracją ustrojową i społeczną tych ziem z Koroną oraz ekspansją katolicyzmu i polskich wzorców
kulturowych na tym obszarze18. Znaczenie, jakie posiadali ci przedstawiciele szlachty Wielkiego
Księstwa Litewskiego, którzy w drugiej połowie XVI wieku posługiwali się takimi pieczęciami,
wyraźnie wskazuje, że w okresie tym omawiane pieczęcie funkcjonowały jako znak wysokiej pozycji polityczno–urzędniczej w państwie. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XVI wieku,
O. Oднороженкo, Руськи королівські, господарськи, vol. 2, nr 444, s. 130 nie podaje pełnego brzmienia
napisu otokowego, mimo że dysponował tym samym, dobrze zachowanym egzemplarzem pieczęci: ∙:∙ GEORGIVS
∙: DVX :∙ CZARTORISK ...
15
J. Rogulski, Pieczęcie herbowe książąt Sanguszków od XVI do XVIII wieku, [w:] Dawne pieczęcie. Metody badań,
klasyfikacje, interpretacje, red. Z. Piech (w druku).
16
Zob. tłoki pieczętne opublikowane w katalogach wystaw: Za ojczyznę i naród. 300 lat Orderu Orła Białego. Wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie 9 listopada 2005 — 31 stycznia 2006 [Warszawa 2005], s. 99–101, 250–251;
Sarmatyzm. Sen o potędze. Wystawa w Kamienicy Szołayskich, Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, luty — maj
2010, red. B. Biedrońska–Słota, Kraków 2010, s. 106–108; Sapiehowie. Kolekcjonerzy i mecenasi. Katalog wystawy
4 października — 31 grudnia 2011, Kraków 2011, s. 364–366.
17
O. Oднороженко, Руськи королівські, господарськи, vol. 2, passim odnotowuje ponad 110 typów pieczęci
z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XVI wieku, należących do litewsko–ruskich rodów szlacheckich używających
tytułu książęcego, zamieszkujących ziemie ruskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wśród nich są przedstawiciele takich rodów, jak: Czartoryscy, Holszańscy, Giedroyciowie, Ostrogscy, Połubieńscy, Poryccy, Radziwiłłowie, Sanguszkowie, Wiśniowieccy czy Zasławscy. Wśród pieczęci tych książąt zaledwie 10 typów można wyróżnić jako pieczęcie
większe, natomiast pozostałe to pieczęcie sygnetowe.
18
Zob. pieczęcie z ostatnich dekad XVI wieku, opublikowane w: O. Oднороженко, Руськи королівські, господарськи, vol. 2, passim.
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gdy pieczęć większa jest bardzo rzadko spotykana, używają jej takie postacie, jak: wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej Konstanty Wasyl Ostrogski19, hetman wielki litewski i kanclerz wielki litewski Mikołaj Radziwiłł Rudy20, marszałek wielki litewski, kanclerz wielki litewski
i wojewoda wileński Mikołaj Radziwiłł Czarny 21 czy biskup wileński Paweł Holszański22. Są to
potężni i bardzo zamożni magnaci, należący do wąskiego grona ścisłej elity władzy Wielkiego
Księstwa Litewskiego i tworzący wyraźnie odrębną grupę w ramach warstwy litewskich panów
i kniaziów. Z kolei od przełomu szóstej i siódmej dekady XVI wieku, gdy omawiane typariusze
stopniowo upowszechniają się, posługują się nimi niemal wyłącznie wysokiej rangi urzędnicy zasiadający w senacie i należący do stanu senatorskiego Rzeczypospolitej (ordo senatorius)23. W ten
sposób pieczęć większa, podobnie jak tytuły generosus/urodzony i magnificus/wielmożny24, występowała w funkcji znaku statusu senatorskiego, stając się tym samym swego rodzaju kwalifikatorem stanowym25.
Na tym tle posługiwanie się pieczęcią większą przez księcia Aleksandra Fiodorowicza Czartoryskiego już w 1560 roku należy uznać za przypadek wyjątkowy. Po pierwsze decyduje o tym
bardzo wczesne pojawienie się tej pieczęci — na samym początku lat sześćdziesiątych XVI wieku. W świetle zebranego materiału źródłowego trudno jest precyzyjnie datować sporządzenie
omawianego typariusza. Odciski wcześniejszej pieczęci Aleksandra Czartoryskiego, jakie udało
się dotąd zlokalizować, pochodzą dopiero z lat 1549–1551. Pieczęć ta stanowi typowy przykład
wczesnonowożytnej pieczęci sygnetowej przedstawiającej tarczę z herbem oraz sygle wskazujące
na właściciela. Odciśnięta została w wosku barwy ciemnozielonej26.
Zwraca jednak uwagę fakt, że w materiale źródłowym pieczęć większa księcia Aleksandra pojawia się zaledwie w rok po sporządzeniu takiego właśnie rodzaju pieczęci przez innego z książąt
19

Tamże, nr 344, s. 114, rys. s. 265; nr 347, s. 114, rys. 265.
Tamże, nr 559–560, s. 154, rys. s. 297.
21
Tamże, nr 607–610, s. 162–163, rys. s. 304–303.
22
Tamże, nr 587, s. 159, rys. 300. Jeszcze na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVI wieku grono
osób używających pieczęci większych na Litwie mimo że nieco się rozszerza, to jednak wciąż pozostaje bardzo ekskluzywne. Dowodzą tego pieczęcie panów rady i posłów ziemskich Wielkiego Księstwa Litewskiego uwierzytelniające akt unii lubelskiej z dnia 1 lipca 1569 roku, gdzie zaledwie osiem pieczęci z siedemdziesięciu siedmiu można
wyróżnić jako pieczęcie większe, podczas gdy wielu z wojewodów i kasztelanów wciąż używa zwykłych pieczęci
sygnetowych, zob.: Akta unii Polski z Litwą 1385–1791, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932, nr 149,
s. 348–352.
23
Jedno z najbardziej wyrazistych świadectw funkcjonowania pieczęci większej jako kwalifikatora stanowego przynosi dokument potwierdzający elekcję deputatów z województwa wołyńskiego z 11 IX 1589 roku (ANKr, ASang
teka XVIIa/74 s. 435), gdzie pieczęcie senatorów z tej ziemi: wojewody wołyńskiego księcia Janusza Ostrogskiego
oraz kasztelana wołyńskiego Michała Myszki ze względu na swoją wielkość i miejsce odciśnięcia wyraźnie eksponują
różnicę pomiędzy przedstawicielami stanu senatorskiego a niesenatorską szlachtą z tej ziemi, wśród której znajdowali
się także bardzo znaczący książęta wołyńscy (m.in. Sanguszkowie i Czartoryscy).
24
W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959, s. 29–30; M. Cybulski, Ewolucja tytulatury w wybranych tekstach
urzędowych z XVI–XVIII w., [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie — Miejsca — Przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65–lecie urodzin i 40–lecie pracy naukowo–dydaktycznej, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska–Pietrzak, T. Nowak, Warszawa 2011, s. 551–560; J. Rogulski, Pieczęcie herbowe książąt Sanguszków (w druku).
25
Wydaje się, że w tym okresie analogiczną funkcję zaczęła pełnić pieczęć sygnetowa. Powszechnie stosowana przez
szlachtę niepełniącą funkcji senatorskich (nobiles), nabierała ona funkcji znaku przynależności do stanu rycerskiego
(ordo equestris). Zob.: J. Rogulski, Pieczęcie herbowe książąt Sanguszków (w druku).
26
Jest to pieczęć ośmioboczna o wymiarach 16×14 mm (ANKr, ASang teka VI/43 s. 217; teka VI/50 s. 250, teka
VII/29, s. 133). Pieczęć tę publikuje O. Oднороженко, Руськи королівські, господарськи, vol. 2, nr 439, s. 130,
rys. s. 279, gdzie wymienia jeszcze jeden, wcześniejszy odcisk tej pieczęci, pochodzący z roku 1548.
20
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wołyńskich — wspomnianego już Konstantego Wasyla Ostrogskiego. Książę ten pieczęć większą
sprawił sobie w roku 1559, wkrótce po nominacji na urząd wojewody kijowskiego27. Fakt, że już
rok później tego samego rodzaju pieczęci używa Aleksander Czartoryski — zamieszkujący w tej
samej prowincji, co książę Ostrogski i z pewnością mający z nim częste kontakty jako z marszałkiem ziemi wołyńskiej28 — nie wydaje się przypadkowy. W tym świetle można przypuszczać, że
impulsem do sporządzenia nowego, określonego rodzaju pieczęci mogło być dla księcia Aleksandra pojawienie się takiego typariusza u najwybitniejszego i najznaczniejszego przedstawiciela ówczesnej szlachty wołyńskiej, należącego — jak wspomniano — do ścisłej elity władzy na Litwie.
Można zatem przyjąć, że interesująca nas pieczęć księcia Aleksandra została sporządzona w roku
1559/1560. Czyni to ją jednym z najstarszych tego rodzaju zabytków w sfragistyce rodowej nie
tylko Wołynia, lecz także Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Co jednak najbardziej znaczące, w latach, w których książę posługiwał się tą pieczęcią, nie pełnił on żadnej funkcji urzędniczej29, a ponadto nie należał do warstwy najbogatszych posiadaczy
ziemskich na Litwie. Posiadany przez niego kompleks dóbr z Czartoryskiem powstał w 1547 roku
wskutek podziału majątku jego ojca Fiodora Michałowicza dokonanego z młodszym bratem Iwanem30. Majątek ten w 1528 roku liczył około 528 dymów31, stąd też można szacować, że dobra
należące w połowie XVI wieku do księcia Aleksandra liczyły mniej więcej połowę tej wielkości.
Natomiast fortuny najpotężniejszych rodów magnackich na Litwie, Kieżgajłów i Radziwiłłów,
przekraczały w 1528 roku ogromną liczbę dwunastu tysięcy dymów. Majątek samego księcia
Konstantego Ostrogskiego, najbogatszego posiadacza ziemskiego na Wołyniu, był wówczas liczony na blisko siedem tysięcy dymów32. To właśnie przedstawiciele tak majętnych rodów stanowili
ścisłą elitę władzy na Litwie sprzed unii lubelskiej, piastowali ministerialne i senatorskie urzędy
oraz — jak tego dowodzi zaprezentowany wyżej materiał źródłowy — od około połowy XVI wieku posługiwali się pieczęciami większymi.
Uznawszy te potężne domy za magnaterię litewską sprzed unii lubelskiej, trzeba stwierdzić, że
Czartoryscy, pomimo swojego dynastycznego pochodzenia i wyróżniającego się w lokalnej skali
Wołynia majątku i znaczenia, nie należeli do tej najwyższej warstwy społeczeństwa ówczesnej
Litwy. Podobny status posiadali w tym czasie rozrodzeni na trzy linie Sanguszkowie — także ród
27

Przytoczone przez: tamże, nr 344, s. 114 kilkadziesiąt odcisków omawianej pieczęci Konstantego Ostrogskiego,
z których żaden nie pojawia się przed datą nominacji na wojewodę kijowskiego, zdaje się nie pozostawiać wątpliwości, że pieczęć ta został sporządzona po tym wydarzeniu. Może o tym świadczyć również fakt, że sprzed 1559 roku
znane są pieczęcie sygnetowe Konstantego Ostrogskiego (tamże, nr 341–343, s. 114, rys. 264), z których żadna nie
pojawia się po tym, jak został on wspomnianym wojewodą.
28
Marszałek ziemi wołyńskiej był urzędem zwierzchnim dla całej prowincji — przyznano mu funkcję zastępcy
hospodara na obszarze Wołynia, miał przewodniczyć sejmowi ziemskiemu i mieć zwierzchnictwo nad ziemskimi
siłami zbrojnymi. W praktyce z urzędem tym wiązały się głównie kompetencje natury wojskowej, obejmujące obszar
całego Wołynia. Zob.: M. Wolski, Wstęp, [do:] Urzędnicy wołyńscy XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. tenże, Kórnik
2007, s. 15.
29
J. Jasnowski, Czartoryski Aleksander Fedorowicz, s. 272 podaje, że około 1554 roku Aleksander Czartoryski został starostą włodzimierskim. Informacji tej jednak nie potwierdza spis urzędników wołyńskich Urzędnicy wołyńscy
XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. M. Wolski, Kórnik 2007, s. 99, gdzie zostało przekonująco dowiedzione, że w latach
1550–1579 urząd starosty włodzimierskiego sprawował nieprzerwanie Konstanty Wasyl Ostrogski (tenże, nr 538,
s. 121).
30
J. Wolff, Kniaziowie, s. 26; J. Jasnowski, Czartoryski Aleksander Fedorowicz, s. 272.
31
W 1528 roku w ramach popisu ziemskiego na Litwie majątek księcia Fiodora obciążono obowiązkiem wystawienia 33 koni, co przekłada się na taką liczbę dymów (Archiwum książąt Sanguszków w Sławucie, oprac. B. Gorczak,
t. III, Lwów 1890, nr 340 s. 323).
32
J. Ochmański, Historia Litwy, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982, s. 106.
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o Giedyminowym pochodzeniu zamieszkujący na Wołyniu. W latach sześćdziesiątych XVI wieku wszyscy przedstawiciele Czartoryskich i Sanguszków — oprócz omawianego przypadku księcia Aleksandra — używali typowych pieczęci sygnetowych. Tyczy się to zarówno młodszego brata
Aleksandra, księcia Jerzego Czartoryskiego33, jak też księcia Romana Sanguszki — jednego z najwybitniejszych wodzów litewskich doby staropolskiej, któremu udało się wysoko awansować
w hierarchii urzędniczej. W 1566 roku został wojewodą bracławskim, w 1569 hetmanem polnym,
mimo to aż do swojej śmierci 1571 roku używał on pieczęci sygnetowych34. W świetle powyższych obserwacji posługiwanie się przez Aleksandra Czartoryskiego pieczęcią większą, funkcjonującą jako znak bardzo wysokiej pozycji politycznej, musiało stanowić niewątpliwe naruszenie
ówczesnego zwyczaju sfragistycznego. Naruszenie tym bardziej widoczne, że — jak wspomniano
— aż do schyłku XVI stulecia tego rodzaju typariusze większe stanowią w sfragistyce szlacheckiej
rzadkość, zdecydowanie wyróżniającą się na tle masowo stosowanych pieczęci sygnetowych.
Ponadto wydaje się, że w omawianym okresie naruszeniem zwyczaju było także zastosowanie
przez Aleksandra Czartoryskiego czerwonego wosku. Materiał źródłowy nie pozostawia wątpliwości, że w pierwszej połowie XVI wieku w litewskiej sfragistyce materiałem pieczętnym używanym przez przedstawicieli stanu szlacheckiego, w tym także książąt litewsko–ruskich, był wosk
o odcieniu ciemnozielonym, natomiast barwa czerwona zastrzeżona była wyłącznie dla wielkiego
księcia litewskiego. On też, jako dysponent tej barwy, w szczególnych przypadkach przyzwalał jej
używać innym rodom. Taki przywilej z rąk Zygmunta Starego otrzymali w 1522 roku książęta
Ostrogscy35. Ponieważ czerwonym woskiem posługiwali się w omawianym okresie także Radziwiłłowie, należy wnioskować, że tego rodzaju pozwolenia otrzymywały tylko najpotężniejsze rody
litewskie, sprawujące najszerszy udział w realizacji władzy państwowej36. Byłoby to zatem to samo
elitarne grono, które w świetle przytoczonych przykładów źródłowych zaczęło jako pierwsze używać pieczęci wyraźnie większych niż sygnetowe. Na tej podstawie można wnioskować, że jeszcze
w latach sześćdziesiątych XVI wieku pieczęcie większe odciśnięte w czerwonym wosku pełniły
funkcję ważnego miernika pozycji społecznej używającego go rodu37.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, przychodzi stwierdzić, że pieczęć większa księcia
Aleksandra Czartoryskiego, odciśnięta w czerwonym wosku, stanowi wyrazistą manifestację aspiracji jej właściciela do odgrywania w państwie litewskim pierwszorzędnej roli politycznej i wejścia
do elity władzy tworzonej przez takie domy, jak Radziwiłłowie czy Ostrogscy.

33

Zob. pieczęć sygnetowa tego księcia z 1561 roku (ANKr, ASang teka IX/20 s. 108).
Od początku lat sześćdziesiątych XVI wieku aż do śmierci w 1571 roku książę Roman Sanguszko używał aż
czterech pieczęci sygnetowych: ANKr, ASang teka IX/20 s. 108 i in.; ANKr, ASang teka IX/124 s. 658 i in.; ANKr,
ASang teka XI/49 s. 291 i in.; ANKr, ASang teka X/65 s. 368 i in. Zob. wymienione pieczęcie w: O. Oднороженко,
Руськи королівські, господарськи, vol. 2, nr 290–293, s. 106–107, rys. 258.
35
Archiwum książąt Sanguszków w Sławucie, t. III, nr 241, s. 235–236.
36
Zob. barwę odcisków pieczęci: Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła z 1555 roku (ANKr, ASang teka VIII/35 s. 218;
BCzart perg. nr 898) i z 1561 roku (BCzart perg. nr 915) oraz pieczęć wojewody kijowskiego Konstantego Wasyla
Ostrogskiego z 1559 roku (ANKr, ASang teka IX/78 s. 395). Niestety, O. Oднороженко, Руськи королівські,
господарськи, vol. 2, nie podaje barwy wosku, w jakim zostały odciśnięte opublikowane przez niego pieczęcie.
37
Już jednak pod koniec lat sześćdziesiątych XVI wieku użycie czerwonego wosku wyraźnie się upowszechnia, co
najlepiej widać w materiale pieczętnym, którym panowie rady i posłowie ziemscy Wielkiego Księstwa Litewskiego
posłużyli się do uwierzytelnienia aktu unii lubelskiej z 1 lipca 1569 roku. Na siedemdziesiąt siedem pieczęci uwierzytelniających ten akt aż trzydzieści pięć odciśniętych zostało w czerwonym wosku, przy czym pieczęcie te należą
już nie tylko do najznaczniejszych książąt i panów sprawujących urzędy wysokiej rangi, lecz także do przedstawicieli
średniej szlachty, niesprawujących żadnych urzędów. Zob.: Akta unii Polski z Litwą, nr 149, s. 348–352.
34

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

218

Jakub Rogulski

Potwierdzeniem takiej roli omawianego typariusza jest fakt, że jego demonstracyjny charakter świetnie koresponduje z działalnością życiową księcia Aleksandra. Bardzo wcześnie, już
w latach dwudziestych XVI wieku, rozpoczął on służbę wojskową, w pełnieniu której wykazywał się szczególnym zaangażowaniem. Spędziwszy całą młodość na wojowaniu z Tatarami,
wielokrotnie dał się poznać z męstwa, zyskując wielkie uznanie w oczach króla Zygmunta
Starego38. Dopiero w roku 1542 roku zakończył służbę wojskową i zajął się głównie sprawami
gospodarczymi, konsekwentnie dążąc do powiększenia skromnej substancji rodowej i zwiększenia jej dochodowości39. Od samego więc początku działalność księcia Aleksandra miała
na celu przede wszystkim poprawienie kondycji majątkowej rodu, co miało się przełożyć na
odpowiedni wzrost znaczenia politycznego. Warto zaznaczyć, że to właśnie sukcesy militarne
(„знаменитe валкi”) zadecydowały o awansie książąt Ostrogskich, których kariera z pewnością stanowiła wzór dla reszty szlachty wołyńskiej40. Wreszcie 12 IX 1566 roku otrzymał nominację na świeżo utworzony urząd wojewody wołyńskiego41, co zdaje się świadczyć, że popierał
w tym okresie politykę wewnętrzną Zygmunta Augusta i należał do grona zwolenników unii
polsko–litewskiej42. W świetle wyżej zarysowanej działalności księcia propagandowa funkcja
omawianej pieczęci jako znamionującej osobę aspirującą do odgrywania istotnej roli politycznej staje się w pełni zrozumiała.
Powyższe ustalenia nie wyczerpują manifestacyjno–propagandowej funkcji pieczęci większej
Aleksandra Czartoryskiego. Podstawową domenę zawartych w niej treści propagandowych stanowi wyobrażenie napięczętne. W kontekście dotychczasowych rozważań treść obrazową tej pieczęci należy traktować jako uzasadnienie ambicji politycznych jej właściciela.
Pogoń jako znak przynależności rodowej to przede wszystkim świadectwo dynastycznego pochodzenia księcia Czartoryskiego jako przedstawiciela jednej z linii Giedyminowiczów. Staropolscy heraldycy zgodnie byli przekonani, że ten wielkoksiążęcy herb „prawem krwi” przysługiwał
wszystkim domom „od Giedymina i Olgierda, książąt wielkich litewskich, początek swój prowadzącym”43. Tylko te rody, ponieważ „ze krwi królewskiej i udzielnej pochodziły”, uważano
za prawdziwe ducales familiae44. Spełniając kryterium dynastycznego pochodzenia, rody te uzyskały w 1569 roku możliwość legalnego posługiwania się książęcym tytułem, co kilkukrotnie

38

Już w roku 1527 książę zyskał wielką sławę, kiedy to jego oddział brawurowo zapędził się w pogoń za czambułem
tatarskim aż czterdzieści kilometrów za Kijów, gdzie Tatarów pobił i odebrał im łupy. J. Wolff, Kniaziowie, s. 25–26;
J. Jasnowski, Czartoryski Aleksander Fedorowicz, s. 272.
39
Świadczą o tym liczne procesy, dosyć lukratywne małżeństwo z Marią Magdaleną Despotówną, próby nabycia
nowych majątków oraz inwestycje gospodarcze; zob.: J. Wolff, Kniaziowie, s. 26.
40
Wspomniany wyżej przywilej używania czerwonego wosku książę Konstanty Iwanowicz, twórca potęgi politycznej i ekonomicznej Ostrogskich, otrzymał właśnie za „высокии послуги в знаменитых валках” (Archiwum książąt Sanguszków w Sławucie, t. III, nr 241, s. 235).
41
Tamże; J. Jasnowski, Czartoryski Aleksander Fedorowicz, s. 272; Urzędnicy wołyńscy, nr 764, s. 151.
42
Mimo to po inkorporacji Wołynia do Korony Polskiej w marcu 1569 roku książę Aleksander nie stawił się na
zamku włodzimierskim, aby dokonać przysięgi na wierność Koronie (J. Wolff, Kniaziowie, s. 27).
43
W. Wijuk Kojałowicz, Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany Compendium, czyli o klejnotach albo herbach,
których familie stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego Księstwa Litewskiego zażywają, wyd. F. Piekosiński, „Herold Polski”, Kraków 1897, s. 9. Zob. też: B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane
i wydane r. p. 1584, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 828–829; Sz. Okolski, Orbis polonus, splendoribus caeli,
triumphis mundi, pulchritudine animantium, decore aquatilium, naturae excellentia reptilium, condecoratus, t. I, Kraków 1641, f. 542–543; K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicz, t. III, Lipsk 1839, s. 222–223.
44
J. A. Jabłonowski, Heraldica to iest osada kleynotow rycerskich y wiadomosc znakow herbownych, Lwów 1742, traktat VI, § 6.
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3. Pieczęcie uwierzytelniające dokument kwitacyjny księżnej Fiodory Zahorowskiej z 1564 roku w Zahorowie
(ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie)

potwierdzano w wiekach następnych45. Jako znak domów o Giedyminowym rodowodzie Pogoń
jednoznacznie wskazywała na szczególnie nobilitujące dynastyczne pochodzenie i wynikający
z niego legalny status księcia, który cieszył się wielkim splendorem przez niemal cały okres istnienia Rzeczypospolitej polsko–litewskiej.
Tego rodzaju treści propagandowe wyrażała Pogoń na pieczęciach sygnetowych wszystkich
szesnastowiecznych książąt litewskich wywodzących się z rodu Giedymina: Czartoryskich, Sanguszków, Słuckich czy Prońskich. Jednakże od typowego dla wszystkich tych pieczęci przedstawienia herbowego — na renesansowej tarczy pędzący jeździec z uniesionym w prawej ręce mieczem
— przedstawienia Pogoni z pieczęci większej Aleksandra Czartoryskiego różni się w zasadniczy
sposób. Na tej pieczęci herb został przedstawiony na kartuszu, w znacznie większych rozmiarach,
odznacza się misternością i starannością wykonania, a co szczególnie zwraca uwagę — jeździec
w tym przedstawieniu posiada wyraźnie wyeksponowaną tarczę z Podwójnym Krzyżem (il. 1).
Pojawienie się wersji Pogoni z Podwójnym Krzyżem na pieczęci księcia Czartoryskiego w latach sześćdziesiątych XVI wieku trudno uznać za przypadkowe i pozbawione wymowy propagandowej. Fakt ten nabiera wyjątkowego znaczenia w świetle zakresu funkcjonowania różnych wersji
Pogoni w XV i XVI wieku. Początkowo herb ten był znakiem wielkich książąt oraz państwowym
Wielkiego Księstwa Litewskiego46. W wersji wprowadzonej przez Władysława Jagiełłę wkrótce
po koronacji w 1386 roku, pędzący konny rycerz posiadał tarczę z Podwójnym Krzyżem jako
45

Wszystkie tytuły książęce, jakie w 1569 roku używały litewsko–ruskie rody szlacheckie, zostały w tym roku zaaprobowane w aktach inkorporacyjnych Podlasia (Volumina Legum, Petersburg 1859, t. 2, s. 77–80), Wołynia (tamże, t. 2, s. 80–83) i Kijowszczyzny (tamże, t. 2, s. 84–87) do Korony Polskiej oraz w akcie unii lubelskiej (tamże, t. 2,
s. 89). Posługiwanie się tymi tytułami zostało następnie potwierdzone w konstytucjach sejmowych z lat 1638 (tamże,
t. 3, s. 441–442), 1641 (tamże, t. 4, s. 8–9) i 1673 (tamże, t. 5, s. 73).
46
Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby w systemie władzy Jagiellonów, Warszawa 2003, s. 227–228. Tam też wcześniejsza literatura przedmiotu.
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herbem króla polskiego. Taka też Pogoń była używana przez Jagiellonów w Koronie, natomiast panujący
na Litwie w latach 1401–1440 Kiejstutowicze posługiwali się Pogonią z tarczą przedstawiającą Kolumny.
W okresie tym pojawiła się także trzecia wersja herbu, pozbawiona tarczy, a tym samym również godła.
Po śmierci Zygmunta Kiejstutowicza w 1440 roku
i wyniesieniu na tron wielkoksiążęcy Kazimierza Jagiellończyka używana na Litwie Pogoń z Kolumnami
zanikła, a w jej miejsce wprowadzono wspomnianą
wersję herbu bez tarczy i dodatkowego godła. Tej
wersji używali odtąd wszyscy Jagiellonowie sprawujący władzę w Wielkim Księstwie Litewskim47.
Ta właśnie Pogoń, bez tarczy i godła, została w latach trzydziestych i czterdziestych XVI wieku przyję4. Pieczęć mniejsza litewska Zygmunta II
ta jako herb rodów szlacheckich, których protoplaści,
Augusta (za: Pieczęcie królów i królowych Polski,
jako litewscy książęta dynastyczni, używali w XIV
Warszawa 2010, s. 44; ze zbiorów Archiwum
Głównego Akt Dawnych)
i XV wieku pieczęci z wyobrażeniem konnego rycerza. Zatem od trzeciej i czwartej dekady XVI wieku
omawiany herb, funkcjonujący dotąd jako znak państwowy i dynastyczny, zaczął występować
w trzeciej roli — herbu szlacheckiego48. To właśnie faktem rozpowszechnienia się Pogoni bez tarczy i godła wśród rodów szlacheckich należy tłumaczyć fakt wprowadzenia na litewskie pieczęcie
za Zygmunta Augusta wersji Pogoni z Podwójnym Krzyżem, używanej dotąd tylko w Koronie
jako herb królów polskich. W ten sposób w połowie XVI wieku uformowały się dwie wersje
Pogoni o odmiennym zakresie funkcjonowania: Pogoń monarsza z tarczą i Podwójnym Krzyżem
oraz szlachecka — nieposiadająca tarczy i godła49.
W tym świetle należy stwierdzić, że obecność opisanego wyżej godła na pieczęci większej Aleksandra Czartoryskiego stanowi naruszenie sfery znaków dynastycznych Jagiellonów. Naruszenie
to jest tym bardziej widoczne, gdy omawiane przedstawienie herbowe porówna się z przedstawieniem herbowym obecnym na pieczęci mniejszej litewskiej Zygmunta Augusta (il. 4)50. Ewidentne
podobieństwo kartuszowych tarcz typu renesansowego, wyrafinowanych wizerunków pędzącego
konia i jeźdźca w turniejowej zbroi i hełmie oraz pojedynczych otoków z legendą jednoznacznie
dowodzą wzorowania pieczęci księcia Czartoryskiego na pieczęci litewskiej Zygmunta Augusta.
47

Tamże, s. 232–233.
J. Rogulski, Treści propagandowe herbu, s. 62.
49
Tamże. Twierdzenie to potwierdza materiał sfragistyczny opublikowany przez O. Oднороженко, Руськи
королівські, господарськи, vol. 2. Wśród pięćdziesięciu pieczęci książąt litewsko–ruskich z rodu Giedymina
(Czartoryscy, Sanguszkowie, Słuccy, Prońscy) z drugiej połowy XVI wieku, które przedstawiają wyłącznie herb Pogoń, Oднороженко rozpoznaje trzynaście tarcz z Podwójnym Krzyżem. Jednakże autopsja tych odcisków pieczęci,
które przechowywane są w Archiwum Narodowym w Krakowie, podaje w wątpliwość obecność tarczy z Podwójnym Krzyżem na większości tych odcisków. Z całą pewnością o tarczy z Podwójnym Krzyżem można mówić tylko
w przypadku omawianej pieczęci księcia Aleksandra Czartoryskiego oraz czterech pieczęci książąt Jerzego, Aleksandra i Szymona Słuckich. Uznając te pieczęcie za wyjątki, umotywowane potrzebą wyeksponowania określonych treści propagandowych, należy stwierdzić, że na ówczesnych pieczęciach rodów książęcych używających herbu Pogoń,
jeździec nie posiada tarczy z Podwójnym Krzyżem.
50
Zob. M. Gumowski, Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, nr 52, s. 28; Pieczęcie królów i królowych polskich.
Tabularium Actorum Antiquorum Varsoviense Maximum, Divisio Prima — „In Simul”, Warszawa 2010, s. 44.
48
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Nieledwie łudzące podobieństwo obu typariuszy zdaje się definitywnie rozstrzygać kwestię ewentualnej przypadkowości pojawienia się Podwójnego Krzyża na pieczęci Aleksandra. Wynika to
bez wątpienia z naśladownictwa pieczęci królewskiej na pieczęci księcia. Podobieństwa te dodatkowo potęguje zastosowanie przez księcia wosku barwy czerwonej, która, jak wspomniano,
jeszcze w tym okresie mogła uchodzić za zastrzeżoną dla władzy monarszej i działających w jej
imieniu najważniejszych urzędników państwowych.
Wprowadzenie przedstawienia Pogoni właściwego dla heraldyki dynastycznej Jagiellonów oraz
naśladownictwo cech stylistycznych pieczęci królewskiej (mniejszej pieczęci litewskiej) należy zatem interpretować jako świadomy zabieg Aleksandra Czartoryskiego mający na celu wzmocnienie propagandy dynastycznego pochodzenia poprzez wyeksponowanie bliskiego pokrewieństwa
z tą dynastią51. Umotywowanie tego posunięcia wydaje się zrozumiałe: skoro herbem Jagiellonów
jest Pogoń z Podwójnym Krzyżem, to znak ten „prawem krwi” powinien przysługiwać także wywodzącym się od tego samego przodka Czartoryskim.
Motywacja taka znajduje jednak bardzo słabe poparcie w rodowodzie tych książąt. Ich protoplastą był Konstanty, syn Koriata Giedyminowicza, stąd też wspólnym przodkiem Czartoryskich
oraz Jagiellonów był dopiero sam Giedymin52. Znacznie bliższe związki z dynastią Jagiellonów łączyły takie książęce rody jak Sanguszkowiczów czy Olelkowiczów, których protoplaści, tak samo
jak Władysław Jagiełło, byli synami Olgierda Giedyminowicza53. Mimo to rody te, jak już wspomniano, używały w tym okresie Pogoni bez Podwójnego Krzyża. Dość odległy stopień rzeczywistego spokrewnienia z Jagiellonami nie mógł dawać Czartoryskim mocniejszego uzasadnienia do
symboliki tej dynastii niż innym domom książęcym.
Jan Tęgowski dowiódł jednak, że znajomość przedstawionego wyżej rodowodu Czartoryskich
szybko się zatarła, tak że już w połowie XV wieku nie wiedziano dokładnie, czyimi byli potomkami54. Najwymowniejsze tego świadectwo przynosi dokument wystawiony przez Władysława Warneńczyka w Budzie 14 VI 1442 roku. W tym „osobliwym przywileju”, jak dokument ten nazwie
później Wojciech Wijuk Kojałowicz, król pozwolił ówczesnym przedstawicielom Czartoryskim,
książętom Iwanowi, Aleksandrowi i Michałowi Wasilewiczom, używać dożywotnio pieczęci z wyobrażeniem Pogoni. Przy tej okazji król użył w stosunku do tych książąt znamiennego zwrotu
— „fratres nostri illustres”, nazywając ich dalej swoimi krewnymi — „consaguinei”. Tym samym
Władysław Warneńczyk dokonał legitymizacji pokrewieństwa Czartoryskich z Jagiellonami55. Dokument ten od samego początku stał się fundamentem świadomości genealogicznej tych książąt
w okresie staropolskim. Pieczołowicie przechowywany przez kolejne pokolenia, dotrwał on do
naszych czasów i jest obecnie przechowywany w Bibliotece XX Czartoryskich w Krakowie56.
51

Warto zwrócić uwagę, że wraz z wprowadzeniem Pogoni z Podwójnym Krzyżem na pieczęcie książąt Słuckich,
pojawia się tam także tytulatura książęca zawierająca sygle „D G”, czyli formułę dewocyjną „Dei Gratia” (por.:
O. Oднороженко, Руськи королівські, господарськи, nr 482–482, 491–492, s. 139–140, rys. 285–286; J. Puzyna, Niektóre pieczęcie litewskie z XVI i XVII w., „Miesięcznik Heraldyczny”, 1933, nr 4–5, nr 1, 8–9, s. 57).
Jednocześnie z sięgnięciem do wersji herbu używanej przez króla mamy u książąt Słuckich do czynienia także z wykorzystaniem formuły używanej w monarszej tytulaturze. Zdaje się to dowodzić, że Pogoń z Podwójnym Krzyżem
interpretowano tak samo jak formułę dewocyjną — czyli jako manifestację dynastycznego pochodzenia i bliskich
związków z dynastią Jagiellonów.
52
J. Tęgowski, Który Konstanty, s. 53–59; tenże, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, s. 177–182.
53
Zob. tamże, s. 57–61, 81–84.
54
Tamże, Który Konstanty, s. 59.
55
Tamże.
56
BCzart perg. nr Depozyt 1; Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, cz. I: Dokumenty z lat 1148‒1506, oprac. W. Szelińska, J. Tomaszewicz, Kraków 1975, nr 505, s. 217‒218.
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Właśnie treść tego dokumentu stanowiła podstawę do przekonania księcia Aleksandra o bliskim pokrewieństwie Czartoryskich z Jagiellonami i wynikającej stąd szczególnej pozycji tego
domu wśród szlachty litewskiej tego czasu. Dobitnie świadczy o tym niezwykłe wydarzenie, jakie
nastąpiło w 1569 roku. W trakcie obrad sejmu lubelskiego książę Aleksander przedstawił omawiany dokument Zygmuntowi Augustowi, domagając się na jego podstawie wyznaczenia dla
Czartoryskich dziedzicznego miejsca w senacie Rzeczypospolitej Obojga Narodów57. Fakt ten
przynosi wymowne świadectwo, jak wysokie mniemanie miał książę o swoim pochodzeniu i jak
daleko idących uprawnień dla swojego domu domagał się na tej podstawie. Z pewnością więc
musiał on dyplom Władysława Warneńczyka znać dużo wcześniej, trudno bowiem nie dostrzec
wyraźnych zależności pomiędzy treścią dokumentu z 1442 roku a treściami obrazowymi omawianej pieczęci większej. Wprowadzenie do sfragistyki Czartoryskich Pogoni z Podwójnym Krzyżem wydaje się oczywistą konsekwencją nazwania Czartoryskich braćmi królewskimi i akceptacji
ich pokrewieństwa z Jagiellonami. Natomiast naśladownictwo pieczęci Zygmunta Augusta na
pieczęci Aleksandra Czartoryskiego należy uznać za następstwo przyzwolenia Czartoryskim na
używanie tego samego wyobrażenia napieczętnego, którego używał sam król.
Starania Aleksandra Czartoryskiego o uzyskanie dziedzicznego miejsca w senacie Rzeczypospolitej okazały się daremne, w zamian jednak książę uzyskał od ostatniego Jagiellona akt nie
mniej wyjątkowy. 25 V 1569 roku, w trakcie obrad sejmu lubelskiego, Zygmunt August potwierdził dokument Władysława Warneńczyka z 1442 roku. W dokumencie tym król dokonał
ponownej, niepozostawiającej żadnych wątpliwości legitymizacji dynastycznego pochodzenia
Czartoryskich i ich pokrewieństwa z Jagiellonami58. Co więcej, Zygmunt August wyraźnie stwierdził, że dom ten „się liczy być z narodu królewskiego książąt litewskich”59. Okoliczności tego
królewskiego dokumentu zdają się wyjaśniać, z jakich względów sam monarcha mógł tolerować
używanie przez jednego z książąt wołyńskich pieczęci naruszającej zastrzeżoną dla monarchy sferę
symboliki dynastycznej.
Uzyskanie potwierdzenia statusu swojego domu jako „braci królewskich” w 1569 roku stanowi symboliczne zamknięcie działalności Aleksandra Fiodorowicza Czartoryskiego, który zmarł
w dwa lata później. Wchodząc do senatu Rzeczypospolitej Obojga Narodów i uzyskując potwierdzenie wyjątkowego statusu dynastycznego Czartoryskich, księciu udało się wybić na pozycję wyróżniającej się postaci życia publicznego końca lat sześćdziesiątych XVI wieku i wyraźnie
podnieść znaczenie swojego domu. Mimo to zachodzi uderzający rozdźwięk pomiędzy realną siłą
polityczną i ekonomiczną Aleksandra, która — jak wspomniano — daleka była od potęgi najznaczniejszych magnatów litewskich tego czasu, a przekazem ideowym jego pieczęci większej, dobitnie eksponującej wysoką pozycję Czartoryskich jako „fratres illustres Serenissimorum Poloniae
Regum” i manifestującej wynikające z tego faktu aspiracje polityczne. Omówioną wyżej pieczęć
należy w tym świetle uznać za interesujące świadectwo, jak w niewielkim stopniu wspomniane
wyżej osiągnięcia życiowe zaspokoiły ambicje księcia Aleksandra Czartoryskiego.
57

J. Wolff, Kniaziowie, s. 26.
„Eam fuisse semper Illustrium Ducum de Czartorisko familiae dignitatem ut a Serenissimis Poloniae Regibus
antecessoribus nostris, ac a nobis ipsis quoque multis, iisque gravissimis de causis, singularis illius ratio habetur.
Nam et antiquissima est et cum inclita Jagellonum familia, ex qua nos paternum genus ducimus, sanguinis vinculo
conjuncta”. Cyt. za: T. Żychliński, Złota księga, R. VIII, s. 127–128. Według T. Żychlińskiego i J. Wolffa cytowany
dokument przechowywany jest w Bibliotece XX Czartoryskich w Krakowie, niestety nie udało mi się go jak dotąd
zlokalizować.
59
Dnevnik Lublinskogo sejma 1569 g., Izd. M. Kojalovic, S. Peterburg 1869, s. 38 i n., cyt. za: T. Wasilewski, Pochodzenie i początek, s. 48. Zob. też: T. Żychliński, Złota księga, s. 20–21; J. Wolff, Kniaziowie, s. 26.
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Do tej samej tradycji genealogicznej odwołują się treści obrazowego drugiego z omawianych
zabytków sfragistycznych — pieczęci większej Jerzego Czartoryskiego, przedstawiciela młodszej
linii tego domu, klewańskiej, bratanka omówionego wyżej księcia Aleksandra. Jak wspomniano,
pieczęć ta zachowała się przy dokumencie księcia z 1598 roku. Podobnie jak stryj, książę Jerzy
był postacią, która odegrała ważną rolę w budowaniu pozycji i znaczenia Czartoryskich w okresie
staropolskim. Wykształcony w kolegium jezuickim w Wilnie60, przyjął język polski i jako pierwszy w swoim rodzie przeszedł na katolicyzm, zapewne jeszcze przed unią brzeską61. Książę Jerzy
był typowym przedstawicielem książąt wołyńskich przełomu XVI i XVII wieku, którzy zagrożeni
marginalizacją i deklasacją w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, podjęli decyzję o integracji kulturowo–religijnej z magnaterią koronną.
Tak samo jak w przypadku Aleksandra, używanie przez Jerzego Czartoryskiego pieczęci większej również należy uznać za naruszenie ówczesnego obyczaju sfragistycznego. Jak wspomniano, w świetle rozpoznanego dotąd materiału źródłowego oraz pieczęci opublikowanych w pracy
Oлегa Oднороженкi, w ostatnich dekadach XVI i w pierwszej połowie XVII wieku pieczęciami
większymi posługiwała się przede wszystkim elita urzędnicza zasiadająca w senacie, to jest przedstawiciele stanu senatorskiego wyróżniani epitetami generosus i magnificus62. Natomiast pozostała
część szlachty używała pieczęci sygnetowych. Podobnie zatem jak wymienione wyżej wyróżniki
stanowe, pieczęć większa również stanowiła kwalifikator określający przynależność do stanu senatorskiego. Do tego właśnie stanu należą właściciele dwóch pieczęci większych, którzy jako
świadkowie uwierzytelnili wspomniany dokument fundacyjny księcia Jerzego z 1598 roku —
starosta generalny żmudzki Stanisław Radziwiłł oraz wojewoda podlaski Janusz Zasławski. Status
tych książąt skrupulatnie odnotowuje koroboracja tego dokumentu, podkreślając fakt, że obaj są
„senatores Regni Polonie”. Natomiast wystawca dokumentu, Jerzy Czartoryski, chociaż również
posługuje się pieczęcią większą, nie pełnił przez całe swoje życie żadnej funkcji senatorskiej. Jedyny urząd, jaki udało mu się objąć — mało prestiżowe dla magnata z ambicjami starostwo łuckie
— uzyskał dopiero około 1623 roku, zaledwie trzy lata przed śmiercią63.
Na podstawie zebranego dotąd materiału źródłowego trudno jest precyzyjnie datować sporządzenie omawianego typariusza Jerzego Czartoryskiego. Wskazówkę chronologiczną wydaje się przynosić dzieło Piotra Umiastowskiego Nauka o morowym powietrzu na czwory księgi
rozłożona, wydane w Krakowie w 1591 roku64. Traktat dedykowany został Jerzemu Czartoryskiemu, stąd też zawiera stosowny list dedykacyjny opatrzony herbem księcia. Herb ten
60

E. Latacz, Czartoryski Jerzy, s. 277.
T. Wasilewski, Pochodzenie i początek, s. 58; E. Latacz, Czartoryski Jerzy, s. 277.
62
O tym, że to awans na urząd senatorski decydował o sporządzeniu pieczęci większej, jednoznacznie świadczą
przypadki książąt Zasławskich i Sanguszków: u Zasławskich tego rodzaju pieczęć pojawia się w grudniu 1591 roku,
w kilka miesięcy po nominacji Janusza Zasławskiego na urząd wojewody podlaskiego w marcu tego roku. Natomiast
u Sanguszków najstarszy egzemplarz pieczęci większej pochodzi z 1600 roku, czyli dwa lata po objęciu przez księcia
Hrehorego Sanguszkę kasztelanii bracławskiej (J. Rogulski, Pieczęcie książąt Sanguszków, w druku). Obserwacja ta
znajduje potwierdzenie w: O. Oднороженко, Руськи королівські, господарськи. W pracy tej opublikowano
blisko czterdzieści pieczęci większych z trzech ostatnich dekad XVI wieku, należących do dwudziestu jeden książąt
litewsko–ruskich. Wśród tych książąt tylko pięciu nie pełniło urzędu senatorskiego w momencie posługiwania się
tym rodzajem pieczęci: Aleksander i Jerzy Słuccy, Jerzy i Michał Czartoryscy oraz Jan Jerzy Radziwiłł. Zwraca uwagę, że Słuccy i Radziwiłłowie to rody bardzo znaczące i niezwykle zamożne, mające status, do którego Czartoryscy
dopiero aspirowali.
63
E. Latacz, Czartoryski Jerzy, s. 277; T. Wasilewski, Pochodzenie i początek, s. 61. O piastowaniu przez Jerzego
Czartoryskiego starostwa łuckiego nie wzmiankuje J. Wolff, Kniaziowie, s. 32, za nim: Urzędnicy wołyńscy, s. 99.
64
P. Umiastowski, Nauka o morowym powietrzu na czwory księgi rozłożona, Kraków 1591.
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przedstawia wyłącznie godło Pogoni. Ponieważ produkcja typograficzna krakowskich drukarni tego okresu odznacza się zamieszczaniem oficjalnych przedstawień heraldycznych adresata
dedykacji65, można na tej podstawie przypuszczać, że skoro w dedykowanym księciu Jerzemu
druku z 1591 roku nie ma jego herbu złożonego, to herb ten jeszcze nie istniał bądź był bardzo
świeżą kompozycją. Na tej podstawie post quem sporządzenia pieczęci większej zawierającej
omawiane przedstawienie herbowe można wyznaczyć na przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XVI wieku.
Taką datację potwierdza tytulatura Jerzego Czartoryskiego ze wspomnianego listu dedykacyjnego, który Umiastowski napisał dwa lata przed drukiem swojego traktatu, to jest w 1589 roku66.
W tytulaturze tej występuje tytuł książęcy Jerzego o brzmieniu odmiennym niż dotąd spotykane
w tym rodzie — „książę na Klewaniu”. Tytuł taki widnieje w legendzie omawianej pieczęci:
„dux Czartoriski in Clevan”. W ten sam sposób tytułuje się sam książę we własnoręcznym podpisie omówionego dokumentu fundacyjnego z 1598 roku — „Ego Georgius Dux Czarthoriski
in Klewan”67.
Przyjęcie przez Jerzego Czartoryskiego u schyłku lat osiemdziesiątych XVI wieku takiego
brzmienia tytulatury książęcej świadczy o nieformalnym wyniesieniu posiadanych przez niego
dóbr do rangi „księstwa”. Fakt ten należy uznać za wydarzenie o dużym znaczeniu dla statusu
książęcego omawianego rodu. Wróciwszy w 1583 roku z podróży zagranicznych i uzyskawszy pełnoletność, książę Jerzy do końca lat osiemdziesiątych XVI wieku zajmował się głównie sprawami
majątkowymi i gospodarczymi. Skutkiem tych działań było nie tylko powiększenie zaniedbanych
dotąd dóbr rodowych, lecz także ich rozwój gospodarczy i podniesienie dochodowości68. Ugruntowanie pozycji ekonomicznej pozwoliło księciu Jerzemu utworzyć z kompleksu dóbr rodowych
nieformalne „księstwo klewańskie”, od którego też przyjął odpowiedni tytuł książęcy — „książę
na Klewaniu”. Od tego też czasu Klewań zaczął pełnić funkcję głównej siedziby tej linii Czartoryskich, rezydujących dotąd w Łucku69.
Materiał źródłowy wskazuje, że u schyłku XVI wieku używanie tytulatury książęcej sformułowanej w omówiony wyżej sposób, przypominający zachodnioeuropejskie tytuły arystokratyczne, było w Rzeczpospolitej ograniczone do przedstawicieli odpowiednio znaczących i zamożnych rodów książęcych. Zwraca uwagę, że spośród dwóch wspominanych wyżej książąt, którzy
świadkowali przy fundacji kościoła klewańskiego, tylko Stanisław Radziwiłł posiada tytuł o takim brzmieniu — „książę na Ołyce”, natomiast Janusz Zasławski w ogóle nie używa tytułu
książęcego, podpisując się zaledwie jako: „Ianussius Zaslawski de Ostrog”. Natomiast przynajmniej od 1589 roku tytulaturą „dux in Ostrog, comes de Tarnow” posługuje się najznaczniejszy
65

Świadczą o tym wielopolowe przedstawienia herbowe dedykacji dzieł Sebastiana Petrycego drukowanych w Krakowie: czteropolowy herb złożony księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki (Polityki Arystotelesowej to jest
rządu rzeczypospolitej ksiąg ośmioro, Kraków 1605, dedykacja do ks. V, cz. II); pięciopolowy herb złożony Stanisława
Mińskiego (tamże, dedykacja do ks. VI, cz. II); czteropolowy herb księcia Janusza Zasławskiego (tamże, dedykacja
od ks. VII, cz. II).
66
P. Umiastowski, Nauka o morowym powietrzu, k. AII r.
67
BCzart perg. 1037. Co ciekawe, w intytulacji tego dokumentu tytulatura księcia ma inną, bardziej rozbudowaną
i dostojną postać: „Nos Georgius Czartoriski Dux in Czartorisk et Klewan”. W świetle własnoręcznego podpisu
księcia takie brzmienie tytulatury jest bez wątpienia błędne, co potwierdza fakt, że gniazdo rodowe Czartoryskich,
Czartorysk, był wówczas w posiadaniu starszej linii tego domu. Stąd też sformułowanie w taki sposób tytulatury należy uznać za zabieg pisarza, który chciał przydać księciu większego splendoru, z jednej strony wprowadzając zaimek
osobowy w liczbie mnogiej („nos”), z drugiej zaś rozszerzając tytulaturę o gniazdo rodowe Czartoryskich.
68
E. Latacz, Czartoryski Jerzy, s. 277. Zob. też: T. Żychliński, Złota księga, R. VIII, s. 20–21.
69
E. Latacz, Czartoryski Jerzy, s. 277.
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i najzamożniejszy z książąt wołyńskich — Janusz Ostrogski70. Wydaje się zatem, że tytulatura
o takim brzmieniu stanowiła wyznacznik tych litewsko–ruskich rodów książęcych, które należały
do magnaterii Rzeczypospolitej. Co więcej, rody posługujące się taką tytulaturą bywały na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego wyszczególniane specjalnym kwalifikatorem: illustris/oświecony71, co dowodzi, że przynależność do grona rodów książęcych o statusie magnackim starano
się formalizować i regulować72. W rezultacie książęta będący owymi illustres tworzyli w ramach
stanu szlacheckiego Rzeczypospolitej odrębną, choć nieformalną warstwę książęcych rodów magnackich. Natomiast tym litewsko–ruskim rodom książęcym, którym w XVII wieku nie udało
się wejść do tej warstwy i uzyskać odpowiedniego do statusu książęcego znaczenia politycznego
i ekonomicznego, z czasem zagroziła deklasacja i utrata tytułu książęcego73.
W tym świetle przyjęcie przez Jerzego Czartoryskiego tytułu: „książę na Klewaniu” należy
traktować jako podkreślenie statusu książęcego swojego domu i zarazem wyraz aspiracji wejścia do prestiżowego grona domów książęcych wyróżnianych jako illustres. Pieczęć większa Jerzego, zawierająca taką tytulaturę książęcą, stanowi tym samym wyraźną manifestację jego dążeń
do uzyskania statusu magnackiego. Stąd też wydaje się, że omawianą pieczęć książę sporządził
wkrótce po przyjęciu tytułu „księcia na Klewaniu”, to jest na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych XVI i XVII wieku, a jednym z motywów jej sporządzenia była właśnie chęć
wyeksponowania nowo przyjętego tytułu.
Zapewne przy tej okazji książę skomponował również swój czteropolowy herb złożony, który
jako oficjalne przedstawienie heraldyczne kazał zamieścić na zamówionej pieczęci. Podobnie jak
w przypadku pieczęci jego stryja Aleksandra Czartoryskiego, rozbudowany przekaz propagandowy tego przedstawienia należy traktować jako uzasadnienie aspiracji do elity politycznej Rzeczypospolitej i magnaterii koronnej tego czasu.
Jak już wyżej opisano, w kolejnych polach herbu złożonego księcia Jerzego widnieją następujące godła: Pogoń, Świat, książąt Ostrogskich i Pogoń ruska. Kwestią podstawową dla wydobycia
treści manifestowanych w tej kompozycji heraldycznej jest poprawna identyfikacja wymienionych godeł. W polsko–litewskiej heraldyce szlacheckiej herby złożone były najczęściej herbami
genealogicznymi komponowanymi według pewnych reguł, w ten sposób że najczęściej stanowiły
odzwierciedlenie wywodu przodków74. Zgodnie z tymi regułami pole pierwsze czteropolowePor.: O. Oднороженко, Руськи королівські, господарськи, vol. 2, nr 355, s. 117. Zob. też: ANKr, ASang teka
XXVI/13 s. 51.
71
Znamienne, że wyróżnik illustris/oświecony wszedł nawet do użytku w urzędach państwowych, o czym świadczy
poniższy fragment protestacji, jaką książę Adam Aleksander Sanguszko złożył przeciwko księciu Jerzemu Zasławskiemu w grodzie łuckim we wrześniu 1630 roku: „(...) szlachetny Sebestian Lubikowski imieniem j a ś n i e o ś w i e c o n e g o [wyróżnienia — J.R.] Adama Aleksandra Olgierdowicza, księcia Sanguszka, wojewody wołyńskiego, świadczył
się i protestował przeciwko o ś w i e c o n e m u księciu Jego Miłości Jerzemu Zasławskiemu, wojewodzicowi wołyńskiemu (...)” (cyt. za: Monografia XX. Sanguszków, oprac. B. Gorczak, Z.L. Radzimiński, t. 3, Lwów 1911, s. 223).
72
Zwraca uwagę, że w przytoczonym w poprzednim przypisie cytacie źródłowym książę Adam Aleksander Sanguszko, który pełnił funkcję senatorską, został określony jako „jaśnie oświecony”, podczas gdy książę Jerzy Zasławski,
niebędący senatorem, tylko jako „oświecony”. Powszechne stosowanie takich wyróżników stanowych wobec książąt
potwierdza w XVIII wieku Józef Aleksander Jabłonowski, który zwraca nawet uwagę na oczywiste nadużycia, jakie
na tym polu powszechnie się zdarzały (J. A. Jabłonowski, Heraldica, traktat VI, § 2).
73
Według wyliczeń Józefa Ostroga–Sadowskiego, Tytuły dziedziczne w oświetleniu obowiązującego prawodawstwa,
Warszawa 1899, s. 45 do połowy XVIII wieku ponad pięćdziesiąt litewsko–ruskich rodów utraciło status książęcy
i przestało używać tytułu.
74
S. Górzyński, Genealogische Wappen, [w:] Heraldik — Bildende Kunst — Literatur, ed. G. Scheibelreiter, M. Göbl,
Wien 2002, s. 91–110. Na temat herbów złożonych zob. też: P. Stróżyk, O potrzebie i możliwościach badań nad herbami złożonymi. Uwagi na przykładzie ikonograficznych źródeł heraldycznych z Wielkopolski, [w:] Ad fontes. O naturę
70

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

226

Jakub Rogulski

Tablica 1. Wywód przodków księcia Jerzego Czartoryskiego

go herbu powinno przedstawiać herb rodowy księcia, a następnie, w polach od drugiego do
czwartego, kolejno herby matki, babki ojczystej i babki macierzystej. Niżej zamieszczony wywód
przodków księcia (tab. 1) jasno pokazuje, że powinny to być następujące herby: Pogoń książąt
Czartoryskich, Ostrogskich księżnej Anny Zasławskiej, Pogoń księżnej Zofii Sanguszkowicz oraz
Hippocentaurus księżnej Nastazji Holszańskiej75. Tymczasem przedstawienie herbowe na omawianej pieczęci Jerzego, oprócz niezbędnego w tym przypadku herbu rodowego księcia, przedstawia tylko jeden spośród wymienionych wyżej herbów jego przodków — książąt Ostrogskich,
rozpoznany jako herb matki. Natomiast zamiast spodziewanych Pogoni Sanguszków i Hippocentuarusa Holszańskich widnieją herby Świat i Pogoń ruska.
Próba ustalenia właścicieli tych zagadkowych herbów sprawia sporą trudność, jako że nie znajdują one uzasadnienia w genealogii Jerzego Czartoryskiego. Przytoczone wyżej zasady komponowania herbów złożonych rzadko były ściśle przestrzegane, szczególnie jeśli chodzi o kolejność poszczególnych znaków. Bardzo często — ze względów prestiżowych — starano się wyeksponować
herby znaczniejszych rodów mimo dalszego stopnia pokrewieństwa76. Stąd też krewnych używających herbu Świat i Pogoń ruska można spodziewać się także w trzecim pokoleniu wywodu
przodków. W tym gronie znajdują się dwie osoby, których przynależność rodowa, a tym samym
używany herb w świetle obecnego stanu wiedzy są nieznane. Są to prababka macierzysto–ojczysta Olena Fiodorówna oraz prababka macierzysto–macierzysta Julianna Iwanówna. Jedyne co
na temat ich rodowodu można stwierdzić to, że obie musiały wywodzić się z litewsko–ruskich
domów książęcych. Potwierdzają to przekazy źródłowe, w których Julianna występuje jako córka

źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2004, s. 201–202; J. Rogulski, Treści propagandowe herbu,
s. 9–84.
75
Wywód przodków księcia Jerzego Czartoryskiego na podstawie J. Wolff, Kniaziowie oraz biogramów książąt Czartoryskich w PSB, t. 4.
76
Takie przypadki dokładnie analizują M. Antoniewicz, Manifestacja genealogiczna w herbie złożonym biskupa Pawła
Olgimunta księcia Holszańskiego, „Zeszyty Historyczne”: In honorem Jan Związek, nr 4: 1997, s. 387–435; P. Stróżyk,
O potrzebie i możliwościach, s. 208–225; J. Rogulski, Treści propagandowe herbu, s. 38–59.
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księcia Iwana Jarosławowicza77, a Olena Fiodorówna jako „siostra i bratowa kniahini” Konstantego Ostrogskiego78.
Mimo skąpego stanu wiedzy na temat pochodzenia prababek księcia Jerzego jest bardzo mało
prawdopodobne, aby do którejś z nich mogło należeć godło Świat lub Pogoń ruska. Dowodzi
tego zakres funkcjonowania obu tych herbów w staropolskiej roli herbowej. Światem pieczętowało się bardzo wąskie grono rodów szlacheckich w Wielkim Księstwie Litewskim. Tym też
należy tłumaczyć fakt, że aż do połowy XVIII wieku herb ten był znany tylko heraldykom litewskim79. Według Wojciecha Wijuka Kojałowicza Świata używały na Litwie dwa domy — Ślizieniowie mieszkający w powiecie oszmiańskim oraz Szołuchowie w województwie mińskim80.
Natomiast Kasper Niesiecki herb ten uważa już tylko za znak własny Ślizieniów, nazywając go
nawet „Ślizieniem”81.
Jako herb średnioszlacheckich rodów litewskich Świat z oczywistych względów nie może
wskazywać na którąś ze wspomnianych prababek Jerzego wywodzących się z domów książęcych.
Co więcej, powyższe ustalenia zdają się w ogóle wykluczać możliwość, aby herb ten na omawianej kompozycji heraldycznej mógł być znakiem jakiegokolwiek innego przodka ze Ślizieniów
czy Szołuchów. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby książę Jerzy Czartoryski koligację z tymi
średnioszlacheckimi litewskimi rodami uważał za tak nobilitującą, aby wyeksponować ją w najbardziej prestiżowym drugim polu swojego herbu złożonego, i to kosztem herbu matki wywodzącej się z Zasławskich — domu książęcego o dynastycznym pochodzeniu, według ówczesnych
przekonań blisko spokrewnionego z potężnymi Ostrogskimi i mającego wśród swoich przedstawicieli senatora82. Książę Jerzy, który — jak wyżej próbowano dowieść — aspirował do stanu
senatorskiego, z pewnością musiał bardzo sobie cenić koligację z kuzynem, który był wojewodą
podlaskim, a wkrótce wołyńskim83. Powyższe ustalenia podważają genealogiczną motywację godła Świat w omawianym herbie złożonym.
Jak się okazuje, podobną rolę w omawianym przedstawieniu herbowym odgrywa Pogoń ruska. Pomimo że w odróżnieniu od Świata jest to znak domów książęcych, specyficzny zakres
funkcjonowania tego herbu od przełomu XVI i XVII wieku zdaje się wykluczać, aby mógł on
należeć zarówno do niezidentyfikowanych prababek księcia Jerzego, jak też do innego dalszego
przodka. Pogoń ruska, która powstała wskutek heraldyzacji przedstawienia św. Jerzego, początkowo pełniła funkcję znaku herbowego kilku rodów książęcych o ruskim pochodzeniu, takich
jak Zasławscy, Ostrogscy czy Czetwertyńscy84. Od drugiej połowy XVI wieku herb ten jednak
77

J. Wollf, Kniaziowie, s. 109.
Tamże, s. 597.
79
Herbu Świat nie wymienia żaden z heraldyków koronnych XVI i XVII wieku, zarówno Bartosz Paprocki, jak
i Szymon Okolski czy Wacław Potocki. Herb ten pojawia się tylko w dziełach Wojciecha Wijuka Kojałowicza i Kaspra Niesieciego (zob. niżej).
80
W. Wijuk Kojałowicz, Compendium, s. 301. Obok Świata Ślizieniów i Szołuchów heraldyk wymienia także odmiany tego herbu używane przez Bujwidów i Ihnatowiczów (tamże, s. 301–302).
81
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VIII, s. 402–403.
82
18 III 1591 roku książę Janusz Zasławski został mianowany wojewodą podlaskim, a 10 IV 1602 roku awansowany na województwo wołyńskie. Z kolei jego najstarszy syn — książę Aleksander już 9 XII 1605 roku został
kasztelanem wołyńskim, w 1615 postąpił na województwo bracławskie, a w 1628 roku — na kijowskie (J. Wolff,
Kniaziowie, s. 601–603).
83
Ojciec księcia Janusza, Janusz Kuźmicz Zasławski, był młodszym bratem matki Jerzego — Anny Zasławskiej.
(tamże, s. 600).
84
Zob. szesnastowieczne pieczęcie tych książąt w: O. Oднороженко, Руськи королівські, господарськи, vol. 2,
passim.
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zaczął być stopniowo wypierany przez inne godła,
które przyjęły się jako podstawowe znaki rozpoznawcze wspomnianych rodów85. Pogoń ruska nie została
jednak wyparta całkowicie z heraldyki tych domów,
funkcjonując odtąd w wielopolowych przedstawieniach herbowych. Stąd też chociaż przestała pełnić
funkcję samodzielnego znaku rozpoznawczego, to
zaczęła występować jako swego rodzaju heraldyczne
świadectwo dynastycznego pochodzenia tych książęcych linii, które — jak to określił Kasper Niesiecki —
„z dawnych jedynowładców ruskich krwie wyszli”86.
Zachowując dzięki temu dużą wartość propagandową, Pogoń ruska stanowiła atrakcyjne godło dla wielu
rodów książęcych, zwłaszcza tych pragnących pod5. Pieczęć sygnetowa księcia Janusza Zasławkreślić lub też wykreować tradycję o dynastycznym
skiego z 1592 roku (ze zbiorów Archiwum
pochodzeniu. Stąd też jako dodatkowy znak herb ten
Narodowego w Krakowie)
pojawia się w reperaturze heraldycznym wielu książąt
„ruskich” od schyłku XVI po XVIII wiek87. Rolą tego
herbu było przede wszystkim rozszerzenie przekazu złożonej kompozycji heraldycznej o nobilitujące treści propagandowe związane z dynastycznym pochodzeniem od władców ruskich.
Podważenie samodzielności herbu Pogoń ruska przynosi wyjaśnienie obecności tego znaku
w herbie złożonym księcia Jerzego Czartoryskiego. Wraz ze znajdującym się w polu trzecim herbem książąt Ostrogskich obecna w polu czwartym Pogoń ruska tworzy repertuar heraldyczny
należący do książąt Zasławskich. Podkreślić należy, że u progu lat dziewięćdziesiątych XVI wieku,
a zatem w okresie, w którym, jak wyżej wykazano, komponował swój herb złożony Jerzy Czartoryski, przedstawienie składające się z obu wspomnianych godeł regularnie funkcjonuje w herbach
złożonych Zasławskich. Co więcej, na niektórych pieczęciach księcia Janusza Zasławskiego, czyli,
jak już wspomniano, kuzyna księcia Jerzego, siostrzeńca jego matki Anny Zasławskiej, oba godła
występują samodzielnie na dwudzielnej tarczy herbowej, tworząc tym samym herb łączony Zasławskich (il. 5)88. Herby z pieczęci Zasławskich potwierdzają zatem, że także w herbie złożonym
85

Ostrogscy, a za nimi Zasławscy jeszcze w XVI wieku przyjęli herb własny książąt Ostrogskich (pod półtoczenicą
z zaćwieczoną rogaciną gwiazda, pod którą półksiężyc, zob.: O. Oднороженко, Руськи королівські, господарськи,
vol. 2, nr 197–203, s. 90–91, rys. 245–246; nr 340–358, s. 114–117, rys. 265–267), w kolejnym stuleciu herb własny przyjęli Czetwertyńscy (półksiężyc na opak, w którego bark wbite dwa miecze, pod nim gwiazda, zob.: K. Niesiecki, Herbarz polski, t. III, s. 255). Być może wpływ na proces odchodzenia od Pogoni ruskiej miał zaostrzający się
od początku XVI wieku konflikt z państwem moskiewskim, na co wskazuje legenda herbowa przytoczona już przez
Bartosza Paprockiego, który w następujący sposób wyjaśnia motywy porzucenia tego znaku przez książąt Ostrogskich: „Tenże Konstantyn [Ostrogski, hetman wielki litewski — J. R], okazując to tyranowi onemu [wielkiemu
księciu moskiewskiemu Wasylowi III], iż ani sam, ani potomstwo jego nie miało być nigdy życzliwe narodowi jego,
onę powinność wymazał, herb, którego jeszcze od przodków równego z nimi używał, męża na koniu, on smoka bije,
starł, a inszy sobie wynalazł” (B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, s. 449).
86
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. III, s. 255. O „Pogoni książąt ruskich” zob. też: Sz. Okolski, Orbis polonus, t. II,
s. 447; za nim W. Potocki, Poczet herbów szlachty Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego..., Kraków 1696,
s. 643–644.
87
Herb ten pojawia się w repertuarze heraldycznym wielu rodów książęcych w XVII i XVIII wieku: m.in. Jabłonowskich, Czartoryskich, Sanguszków, Lubomirskich, Wiśniowieckich, Sapiehów.
88
ANKr, ASang, teka XIX/7 s. 19 (O. Oднороженко, Руськи королівські, господарськи, vol. 2, nr 203, s. 91,
rys. s. 246). Według Oднороженкi takie samo przedstawienie występuje na dwóch późniejszych pieczęciach księ-
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Jerzego Czartoryskiego pola trzecie i czwarte, w których widnieją godła książąt Ostrogskich i Pogoń ruska, mogą składać się na dwupolowy herb należący do matki księcia, Anny Zasławskiej.
Powyższe ustalenia pozwalają z kolei w przejrzysty sposób odczytać zasadę konstrukcyjną czteropolowego herbu złożonego Jerzego Czartoryskiego. Jeżeli pola trzecie i czwarte przedstawiają
herb jego matki, to pola pierwsze i drugie muszą składać się na herb rodowy samego księcia.
Omawiany herb złożony stanowi zatem z genealogicznego punktu widzenia prawidłowo skomponowane przedstawienie zbudowane z dwóch herbów, przedstawiających kolejno herb rodowy
właściciela kompozycji, a następnie herb jego matki. Herb Świat należy zatem uznać za drugi
znak herbowy należący do księcia Jerzego Czartoryskiego.
W tym miejscu należy podkreślić, że sięgnięcie przez tego księcia po dodatkowy herb obok
używanej dotąd Pogoni nie wydaje się w tym czasie zjawiskiem wyjątkowym. Przypadająca na
schyłek XVI i początek XVII wieku aktywność życiowa księcia Jerzego to w heraldyce szlachty
litewskiej okres tworzenia repertuarów heraldycznych, to jest zestawów godeł właściwych dla
poszczególnych rodów. Obok opisanych wyżej dwóch znaków herbowych książąt Zasławskich,
które były używane także przez książąt Ostrogskich89, w drugiej połowie XVI wieku i na początku
następnego stulecia powstają repertuary heraldyczne takich rodów litewskich, jak Chodkiewiczowie, używający Kościeszy i Gryfa z mieczem90, Sapiehowie — Lisa, Lilii i Ramienia zbrojnego91,
oraz Sanguszkowie — Pogoni i Kolumn92. Zwraca uwagę, że zjawisko to występuje u przedstawicieli tych rodów, które posiadały lub dążyły do uzyskania tytułu książęcego lub hrabiowskiego, co
zdaje się wskazywać, że tym sposobem próbowano odróżnić heraldykę rodów utytułowanych od
reszty szlachty. Dodatkowe godła pozwalały wyrazić głębsze treści propagandowe, a jednocześnie
stworzyć zindywidualizowane przedstawienia herbowe jednoznacznie identyfikujące i wyróżniającą dany ród na tle znaków powszechnie występujących w szlacheckiej roli herbowej. Używanie
kilku godeł herbowych charakteryzowało zatem najbardziej ambitne rody magnackie, których
przedstawiciele pragnęli w różnych miejscach zamanifestować splendor swojego pochodzenia
oraz pozycję i znaczenie swojego domu.
Stąd też motywy, dla których książę Jerzy Czartoryski dokonał rozszerzenia swojej rodowej
heraldyki, wydają się oczywiste. Jak wspomniano, jego dążeniem było podniesienie znaczenia
swojego domu i wprowadzenie go do elity senatorskiej i magnaterii Rzeczypospolitej. W tym
celu odrzucił prawosławie, przyjął język polski i katolicyzm, zadbał o podstawy ekonomiczne,
rozbudowując substancję rodową. Był hojnym opiekunem Kościoła katolickiego, wspierał działalność jezuitów na ziemiach ruskich, odznaczał się dużą aktywnością w życiu publicznym, brał
udział w pracach Trybunału Koronnego93. Nie udało mu się co prawda osiągnąć kluczowej dla
cia Janusza Zasławskiego z lat dziewięćdziesiątych XVI wieku (tamże, nr 205–206, s. 92) oraz na pieczęci księżnej
Elżbiety Zasławskiej z 1601 roku (tamże, nr 211, s. 93, rys. s. 249). W okresie późniejszym zestaw godeł Ostrogski
i Pogoń ruska występuje na tarczach cztero– i pięciopolowych, zob. pieczęcie książąt Władysława Dominika Zasławskiego (tamże, nr 213–214, 216, s. 93–94, rys. s. 248).
89
Zob. przedstawienie herbowe z pieczęci księcia Konstantego Ostrogskiego z 1592 roku (O. Oднороженко,
Руськи королівські, господарськи, vol. 2, nr 351, s. 116, rys. s. 266).
90
W heraldyce Chodkiewiczów Gryf z mieczem pojawia się za Jana Hieronima zmarłego w 1579 roku (L. Podchorodecki, Dzieje rodu Chodkiewiczów, Warszawa 1997, s. 26).
91
Lilie oraz Przebitą rękę wprowadza do heraldyki Sapiehów Lew Sapieha w ostatnich dekadach XVII wieku
(zob. herb księcia w: M. K. Sarbiewskiego, Hymenodora honore et gloria internvnciis almae Academiae Vilnensis nomine ... sponsis ... Ioanne Stanislao Sapieha M.D.L. curiae marschalco ... et ... Annae Chodkieviciae ... Ioanne Caroli
Chodkiewicz palatini Vilnensis ... filiae oblata, [Wilno 1620]).
92
J. Rogulski, Treści propagandowe herbu, s. 71–77.
93
E. Latacz, Czartoryski Jerzy, s. 277; T. Wasilewski, Pochodzenie i początek, s. 58–60.
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znaczenia swojego domu nominacji senatorskiej, lecz powyższą działalnością utorował awans do
stanu senatorskiego swojemu synowi Mikołajowi Jerzemu, dzięki któremu Czartoryscy na stałe
weszli do magnaterii koronnej94. Wprowadzając nową tytulaturę książęcą, wynosząc posiadane
dobra do rangi „księstwa” oraz rozbudowując repertuar heraldyczny, książę Jerzy dał wyraz swoim aspiracjom, stawiając się w jednym szeregu z najwybitniejszymi rodami książęcymi swojego
czasu. W tym świetle zestawienie na jednym przedstawieniu herbowym tak samo zbudowanych,
a niezwykle podobnych do siebie ikonograficznie repertuarów heraldycznych Czartoryskich oraz
Zasławskich i Ostrogskich należy uznać za zabieg sugestywny i jednoznaczny w swojej wymowie.
Powyższe rozważania nie wyjaśniają jednak, dlaczego akurat herb Świat został wybrany przez
księcia Jerzego jako rozszerzenie repertuaru heraldycznego Czartoryskich. Kwestia ta wydaje się
kluczowa dla wydobycia pełni przekazu propagandowego zawartego na pieczęci większej księcia
Jerzego. Jak wspomniano, między układem godeł Czartoryskiego: Pogoń — Świat a układem:
Ostrogski — Pogoń ruska, jakiego używali Ostrogscy i Zasławscy, zachodzą ewidentne analogie
ikonograficzne. Figuralnemu przedstawieniu św. Jerzego jako konnego rycerza z włócznią w Pogoni ruskiej odpowiada takiż rycerz z mieczem w Pogoni. Z kolei kreskowemu godłu Ostrogski,
zbudowanemu z półksiężyca, gwiazdy i półtoczenicy z zaćwieczoną rogaciną, odpowiada podobna konstrukcja kuli z zaćwieczonym krzyżem w herbie Świat. Dzięki antytetycznemu rozkładowi tych godeł (figury w polach pierwszym i czwartym, godła kreskowe w drugim i trzecim),
omawiany herb złożony odznacza się wybornością kompozycji i wysoką wartością estetyczną.
Powyższe podobieństwa nie mogą być przypadkowe i zdradzają fascynację tymi senatorskimi
i magnackimi familiami, które wprowadziły podobne kompozycje heraldyczne, co szczególnie
musiało dotyczyć potężnego domu Ostrogskich. Trudno jednak uznać, aby to chęć nawiązania
do znaków herbowych Zasławskich–Ostrogskich stanowiła jedyny lub najważniejszy powód, dla
którego Jerzy Czartoryski sięgnął po herb Świat.
Według Oлегa Oднороженкi herb Świat w heraldyce książąt Czartoryskich pojawia się kilkanaście lat wcześniej, na pieczęci większej Michała Czartoryskiego (zm. 1582)95, księcia ze starszej
linii na Czartorysku, syna omówionego wyżej Aleksandra Fiodorowicza i tym samym stryjecznego brata księcia Jerzego. W polu tej pieczęci, której odcisk zachował się na dokumencie z 1576
roku, przechowywanym obecnie w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym w Kijowie96, znajduje się przedstawienie herbowe, składające się z czterech pól. W pierwszym polu widnieje pędzący rycerz konny z uniesionym mieczem, w polu drugim — trzy miecze przebijające
w gwiazdę jabłko, w polu trzecim — gryf wspięty z mieczem, natomiast w polu czwartym —
toczenica w środku przekrzyżowana z zaćwieczonym na niej krzyżem równoramiennym. Jest to
przedstawienie bardzo zagadkowe, gdyż żaden z herbów je tworzących, pomijając Pogoń Czartoryskich, nie znajduje uzasadnienia genealogicznego w rodowodzie księcia Michała: ani Herburt,
ani Gryf z mieczem, ani Świat97. Być może identyfikacja tych znaków rozjaśni obecność herbu
94

T. Wasilewski, Pochodzenie i początek, s. 61.
O. Oднороженко, Руськи королівські, господарськи, vol. 2, nr 441, s. 130, rys. s. 280.
96
Sygn. f. 44, op. 1, spr. 1, ark. 675, zob.: tamże.
97
Matka Michała Czartoryskiego, Maria Magdalena Branković zwana Despotówną, pochodziła z Serbii i uchodzi
za córkę Stefana Brankovicia i Jeleny Jaksić. Próby powiązania omawianych herbów z przodkami Michała po kądzieli
niestety nie dały pozytywnych rezultatów. Po pierwsze, jak na to wskazuje materiał sfragistyczny, obie Despotówny,
które przybyły na Litwę w pierwszej połowie XVI wieku, Magdalena oraz jej siostra Hanna, używały jako swojego
herbu dwugłowego Orła, a zatem znaku despotów serbskich (zob. pieczęć Hanny Despotówny: ANKr, ASang teka
XIII/14 s. 51 i in.). Po drugie, żaden z herbów rodów serbskich, z którymi książę Michał był spokrewniony poprzez
matkę — Brankoviciów, Jaksiciów, a nawet Berislaviciów (I. Czamańska, Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań
2007, s. 42, przyp. 35 zasugerowała, że ojcem Despotówien mógł być drugi mąż Jeleny, Ivaniš Berislavić; zob. też
95
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6. Herb Świat z Compendium Wojciecha Wijuka Kojałowicza z połowy XVII wieku

Świat także w herbie księcia Jerzego Czartoryskiego, gdyż wydaje się bardzo prawdopodobne, że
ten ostatni, sięgając po ten znak, zainspirował się herbem z pieczęci starszego stryjecznego brata.
Przykuwa jednak uwagę, że Świat z pieczęci Michała znacząco różni się od wizerunku tego
herbu, jaki użył na swojej pieczęci Jerzy Czartoryski. Wydaje się, że trop do wyjaśnienia tej zagadki przynosi właśnie sposób, w jaki herb ten został przedstawiony na analizowanej pieczęci.
Przedstawienie to różni się bowiem nie tylko od wizerunku z omówionej wyżej pieczęci Michała
Czartoryskiego, ale — co szczególnie znaczące — różni się także od najbardziej wiarygodnego
dla XVI i XVII wieku opisu i wizerunku herbu Świat, jaki zamieścił w Compendium Wojciech
Wijuk Kojałowicz (il. 6). Omawiane godło heraldyk blazonuje w następujący sposób: „ma być
w czyrwonym polu koło w pół przepasane, z krzyżem na wierzchu”98. Opis ten należy uznać za
w pełni wiarygodny nie tylko ze względu na bardzo duży autorytet Kojałowicza jako rzetelnego
i skrupulatnego heraldyka rodów litewskich doby staropolskiej. Wzmiankując odmianę Świata, używaną przez niejakiego Bujwida, litewski uczony dodaje, że herb ten w takim kształcie
widział na nagrobku w Wilnie99. Rysunek i opis z Compendium należy zatem uznać za rzeczywiście używany przez litewskie rody tego czasu. Zbudowany z toczenicy, przepaski oraz krzyża
uwagi na ten temat w recenzji z tej książki: Z. Anusik, O książętach Wiśniowieckich i czasach, w których żyli. Suplement do monografii rodu, „Przegląd nauk historycznych”, R. VIII: 2009, nr 2, s. 163–165) nie przedstawia godła,
które by chociaż przypominało któryś ze znaków obecnych w omawianym herbie złożonym Michała (w tym miejscu
chciałbym podziękować Panu mag. Markowi Draskoviciowi, prezydentowi Serbskiego Towarzystwa Heraldycznego,
który udzielił mi wyczerpującej informacji na temat heraldyki wymienionych rodów serbskich). Tak samo sytuacja
wygląda, jeśli chodzi o herby rodzin, z którymi książę Michał był spokrewniony poprzez ojca Aleksandra Fiodorowicza Czartoryskiego — jego babką ojczystą była Zofia Sanguszkowicz herbu Pogoń, babką ojczysto–ojczystą Maria
Niemirowicz herbu Jastrzębiec, a babką ojczysto–macierzystą — Maria Ostrogska herbu własnego (J. Wolff, Kniaziowie; biogramy książąt Czartoryskich, [w:] PSB, t. 4).
98
W. Wijuk Kojałowicz, Compendium, s. 301.
99
Tamże.
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Świat w ujęciu Kojałowicza stanowił godło kreskowe charakterystyczne dla litewskiej heraldyki
szlacheckiej. Taką właśnie „kreskową” budowę posiada wizerunek tego herbu z pieczęci księcia
Michała Czartoryskiego z tą tylko różnicą, że w miejscu opaski toczenica jest przekrzyżowana.
Natomiast Świat, który widnieje w polu drugim herbu złożonego Jerzego Czartoryskiego, ma
wyraźny kształt kuli z zaćwieczonym krzyżem. Godło to zostało wyraźnie przedstawione jako
świat z krzyżem (globus cruciger) — jeden z najważniejszych symboli władzy królewskiej, w tej roli
szczególnie eksponowane jako insygnium koronacyjne zwane jabłkiem królewskim. Wyjaśnienie
obecności takiego godła w herbie złożonym księcia Jerzego sprowadza się zatem do rozpoznania
funkcji, jakie świat z krzyżem pełnił w polsko–litewskiej sfragistyce okresu nowożytnego.
Przede wszystkim, jako ściśle związany z władzą królewską, świat z krzyżem od schyłku
XV wieku wieńczy korony zamknięte, które występują ponad przedstawieniami herbów obecnych na pieczęciach koronnych królów polskich100. Od Zygmunta III Wazy symbol ten wieńczy
także mitry książęce występujące na pieczęciach litewskich mniejszych i wielkich101. Stąd też aż do
końca XVIII wieku w polskiej heraldyce panowało przekonanie, że symbol ten w wersji z krzyżem zastrzeżony jest wyłącznie dla króla i nie przysługuje innym władcom terytorialnym, w tym
również książętom. Świadczy o tym opis mitry książęcej z Heraldyki Józefa Aleksandra Jabłonowskiego — „na tej mitrze jest świat, ale krzyża nie dają, jak na królewskich [...]”102. Mimo to od
przełomu drugiej i trzeciej dekady XVII wieku na pieczęciach przedstawicieli rodów książęcych
w Koronie i na Litwie pojawia się zwieńczenie mitry w postaci świata i krzyżyka. W tym okresie
pieczęci przedstawiających taką właśnie mitrę zaczynają używać przedstawiciele takich rodów, jak
Sanguszkowie103, Prońscy104, Czartoryscy105, Zasławscy106 czy Czetwertyńscy107. Zwraca uwagę,
że są to wyłącznie litewsko–ruskie rody książęce, które swój status książęcy zawdzięczały dynastycznemu pochodzeniu. Obserwacje powyższe pozwalają stwierdzić, że świat z krzyżykiem
jako zwieńczenie mitry książęcej został w heraldyce szlacheckiej przyjęty jako znak wyróżniający
przedstawicieli owych prawdziwych ducalium familiarum, pochodzących „ze krwi królewskiej
i udzielnej”. Wydaje się zatem, że symbol ten pełnił w omawianym okresie podobną funkcję
do tej, jaką w XVIII wieku pełniła w mitrach książęcych korona królewska — wyróżniał książąt
o dynastycznym pochodzeniu od tych, którzy swój tytuł uzyskali z nadania monarszego108.
100

Zob. pieczęcie koronne monarchów polskich od pieczęci wielkiej koronnej Jana Olbrachta (M. Gumowski, Pieczęcie królów; Pieczęcie królów i królowych).
101
M. Gumowski, Pieczęcie królów, nr 81–84, s. 41–42; W. Krawczuk, Pieczęcie Zygmunta III Wazy, Kraków 1993,
nr 10–13, s. 33–36; Pieczęcie królów i królowych, s. 71–74.
102
J. A. Jabłonowski, Heraldica, traktat I, § 6.
103
Zob. mitrę książęcą na pieczęci księcia Adama Aleksandra Sanguszki z 1618 roku (ANKr, ASang teka XXXIII/35
s. 213; ANKr, ASang teka XXXIII/76 s. 600 i in.) oraz na pieczęci księcia Szymona Samuel Sanguszki z 1626/1627
roku (ANKr, ASang teka XXXIX/48 s. 311 i in.).
104
Zob. mitrę książęcą na pieczęci księcia Aleksandra Prońskiego z 1625 roku (O. Oднороженко, Руськи
королівські, господарськи, vol. 2, nr 697, s. 179, rys. s. 314).
105
Zob. mitrę książęcą na pieczęci księcia Michała Czartoryskiego z 1629 roku (ANKr, ASang XL/40 s. 262)
oraz na pieczęci księcia Mikołaja Jerzego Czartoryskiego z 1633 roku (O. Oднороженко, Руськи королівські,
господарськи, vol. 2, nr 254, s. 100, rys. s. 254).
106
Zob. mitrę książęcą na pieczęci księcia Władysława Dominika Zasławskiego z 1633 roku (O. Oднороженко,
Руськи королівські, господарськи, vol. 2, nr 213, s. 94, rys. s. 314).
107
Zob. pieczęć księcia Zachariasza Czetwertyńskiego z 1647 roku (O. Oднороженко, Руськи королівські,
господарськи, vol. 2, nr 436, s. 129, rys. s. 279).
108
Jak zauważył Sławomir Górzyński, mitra wieńcząca tarcze z herbami książąt Czartoryskich i Sanguszków, które
zostały potwierdzone wraz z tytułem książęcym przez wiedeński urząd heraldyczny w 1785 roku, jest „mitrą książęcą,
o szczególnym wyglądzie, będącą koroną królewską, ale w sposób właściwy dla mitr wypełnioną czerwonym suknem.
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W tym świetle wprowadzenie w latach osiemdziesiątych XVI wieku do repertuaru heraldycznego książąt Czartoryskich znaku wyposażonego w tego rodzaju treści propagandowe można
interpretować jako wyrafinowany i sugestywny zabieg mający na celu kreację precyzyjnej narracji
genealogicznej. O ile Pogoń, której funkcjonowanie zostało wyżej omówione, wskazuje na pochodzenie Czartoryskich od wielkich książąt litewskich z bardzo rozrodzonego domu Giedymina, o tyle Świat, przedstawiony jako globus cruciger i odwołujący się do władzy królewskiej, musi
nawiązywać do wspólnego przodka z tą linią Giedyminowiczów, która taką władzę sprawowała
— to jest dynastią Jagiellonów. Rozszerzając w ten sposób repertuar heraldyczny, książę Jerzy na
poziomie treści propagandowych herbu złożonego starał się dokonać wyrazistego wzmocnienia
dynastycznego przekazu, przedstawiając Czartoryskich jako bliskich krewniaków Jagiellonów.
Taki wydźwięk propagandowy stworzonego przez Jerzego Czartoryskiego repertuaru heraldycznego znajduje potwierdzenie w dwóch elementach przedstawienia herbowego występującego na jego
pieczęci większej. Przede wszystkim ponad tarczą herbową umieszczona została mitra książęca. Józef
Jabłonowski, pisząc z perspektywy połowy XVIII wieku, stwierdza, że to nakrycie głowy, pileus ducalis, „należy książętom szczególnie, ale idący z książąt pozwalają jej sobie zażywania”109. Nie ulega
wątpliwości, że pisząc o „książętach”, heraldyk ma na myśli władców terytorialnych, których w ten
sposób odróżnia od tych „idących z książąt”, to jest przedstawicieli rodów szlacheckich posługujących
się tytułem książęcym wyłącznie z racji dynastycznego pochodzenia. Zdaniem Jabłonowskiego tylko
tym pierwszym powinna przysługiwać mitra książęca. W świetle materiału sfragistycznego w przedstawieniach herbowych książąt litewsko–ruskich przestrzegano tego ograniczenia skrupulatnie aż do
pierwszych dekad XVII wieku. Najlepiej o tym świadczą pieczęcie Stanisława Radziwiłła oraz Janusza
Zasławskiego przywieszone obok pieczęci Jerzego Czartoryskiego do dokumentu z 1598 roku. Herby
tych książąt nie są zwieńczone mitrą książęcą110. Co więcej, w świetle materiału sfragistycznego opublikowanego w pracy Oлегa Oднороженкi mitra na pieczęciach książąt Radziwiłłów nie występuje
aż do połowy XVII wieku111, co również zdaje się wskazywać, że i w tym wypadku pierwszeństwo
należało do tych domów książęcych, które swoim tytułem posługiwały się dzięki dynastycznemu
pochodzeniu. Należy tutaj przypomnieć, że na pieczęci księcia Jerzego mitra posiada zwieńczenie
w postaci krzyżyka, który według Jabłonowskiego przysługiwał wyłącznie królom.
Podobnie trzymacze w postaci dwóch aniołków w omawianym okresie stanowią element właściwy dla sfragistyki monarszej, występujący przede wszystkim na pieczęciach koronnych. Za
czasów Aleksandra Jagiellończyka trzymacze na pieczęci mniejszej koronnej mają postać lwów112,
natomiast począwszy od pieczęci mniejszych koronnych Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta stale występują w tej funkcji aniołowie, rozszerzając przy tym sukcesywnie zakres swojego
występowania. Za Henryka Walezego aniołowie jako trzymacze są obecni już na pieczęci wielkiej koronnej113, a za Stefana Batorego na wszystkich pieczęciach koronnych: mniejszej, średniej
Miało to nawiązywać do monarszego pochodzenia rodziny” (S. Górzyński, Arystokracja polska w Galicji. Studium
heraldyczno–genealogiczne, Warszawa 2009, s. 61‒62).
109
J. A. Jabłonowski, Heraldica, traktat I, § 6. Na temat przedstawień i symboliki mitry książęcej w okresie średniowiecza: Z. Piech, Mitra książęca w świetle przekazów ikonograficznych od czasów rozbicia dzielnicowego do końca epoki
jagiellońskiej, „Kwartalnik Historii i Kultury Materialnej”, t. 35, 1987, nr 1, s. 3–48.
110
Także w sfragistyce książąt Sanguszków najstarszy zabytek przedstawiający mitrę książęcą jest późniejszy i pochodzi z 1600 roku: zob. pieczęć większa księcia Hrehorego Sanguszki (ANKr, ASłSang 287; O. Oднороженко,
Руськи королівські, господарськи, vol. 2, nr 316, s. 110, rys. s. 261).
111
Zob. pieczęcie książąt Radziwiłłów: O. Oднороженко, Руськи королівські, господарськи, vol. 2, nr 557–569,
s. 154–156, rys. 297–298; nr 606–638, s. 162–169, rys. s. 303–305.
112
M. Gumowski, Pieczęcie królów, nr 39, s. 22; Pieczęcie królów i królowych, s. 31.
113
M. Gumowski, Pieczęcie królów, nr 58, s. 30; Pieczęcie królów i królowych, s. 48.
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i wielkiej114. Wreszcie za Zygmunta III
Wazy pojawiają się także w sfragistyce
litewskiej — zarówno na pieczęci wielkiej, jak i mniejszej115. Podkreślić należy
wyraźnie, że w zgromadzonym materiale
sfragistycznym książąt litewsko–ruskich
z tego okresu, pomijając omawiany tutaj przypadek, trzymacze w jakiejkolwiek
postaci nie występują na żadnym typariuszu aż do połowy XVII wieku. W okresie
tym trzymacze pojawiają się incydentalnie na pieczęci duchownego przedstawiciela Sanguszków, biskupa Hieronima
Władysława116. Dopiero w XVIII wieku
rozpowszechniają się na pieczęciach książąt Sanguszków.
W świetle powyższych rozważań staje się oczywiste, że podobnie jak stryj
7. Pieczęć większa litewska Zygmunta III Wazy (za: Pieczęcie
Aleksander, również Jerzy Czartoryski
królów i królowych Polski, Warszawa 2010, s. 71; ze zbiorów
wzorował się na współczesnych sobie pieArchiwum Głównego Akt Dawnych)
częciach monarszych. W jego przypadku
bezpośredniego wzorca musiały mu dostarczyć litewskie pieczęcie współczesnego mu Zygmunta III Wazy. Pieczęć wielka litewska tego
władcy, pochodząca z około 1588 roku, wyprzedzająca o kilka lat sporządzenie pieczęci księcia
Jerzego, przedstawia tarczę herbową z Pogonią opatrzoną z dwóch stron aniołami–trzymaczami
i zwieńczoną mitrą książęcą. Co więcej, wokół tego herbu widnieje wieniec herbów państwowych
i ziemskich, stąd też całość ma również charakter złożonej kompozycji heraldycznej (il. 7)117.
Z kolei sporządzona w tym samym czasie pieczęć mniejsza litewska posiada mitrę książęcą zwieńczoną krzyżykiem — niemal taką samą, jaka występuje na pieczęci Czartoryskiego (il. 8)118. Wydaje się więc, że nawiązania do elementów charakterystycznych dla królewskiej sfragistyki na pieczęci większej księcia Jerzego były wyraźne i łatwo rozpoznawalne, co decydowało o efektywności
przekazu propagandowego. Pomimo że wzorzec stanowiła pieczęć króla elekcyjnego, nie Jagiellona, korzystanie z elementów występujących w sfragistyce monarszej należy uznać za wyraźny
zabieg ukazujący Czartoryskich jako ród bardzo blisko z królami spokrewniony.
Omówione wyżej treści obrazowe pieczęci większej księcia Jerzego Czartoryskiego, prekursorskie jeśli chodzi o spożytkowanie zespołu wizualnych znaków statusu książąt o dynastycznym
pochodzeniu, musiały w latach osiemdziesiątych XVI wieku oddziaływać na odbiorcę w sposób
114

M. Gumowski, Pieczęcie królów, nr 64–65, 67, s. 33–34; Pieczęcie królów i królowych, s. 52–53, 55.
M. Gumowski, Pieczęcie królów, nr 81–82, 84, s. 41–42; W. Krawczuk, Pieczęcie, nr 10–11, 13, s. 33–34, 36;
Pieczęcie królów i królowych, s. 71–72, 74.
116
ANKr, ASang rkps 146.
117
M. Gumowski, Pieczęcie królów, nr 81, s. 41; W. Krawczuk, Pieczęcie, nr 10, s. 33; Pieczęcie królów i królowych,
s. 71. O pieczęciach Zygmunta III Wazy zob. też: E. Rimša, Nowe dane o litewskich pieczęciach państwowych Zygmunta III Wazy, [w:] Litwa w epoce Wazów, pod red. W. Kriegseisena i A. Rachuby, Warszawa 2006.
118
M. Gumowski, Pieczęcie królów, nr 83, s. 42; W. Krawczuk, Pieczęcie, nr 12, s. 36; Pieczęcie królów i królowych,
s. 73.
115

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

Manifestacja dynastycznego pochodzenia na pieczęciach książąt Czartoryskich z drugiej połowy XVI wieku 235

nie tylko spektakularny, lecz także przejrzysty i jednoznaczny. Jej przekaz był
tym bardziej zrozumiały dla ówczesnego
odbiorcy, że wprost odwoływał się do
powszechnie znanej tradycji genealogicznej, ukazującej Czartoryskich jako bliskich krewnych Jagiellonów. Znajomość
tej tradycji znacząco rozszerzyła się właśnie u schyłku XVI wieku, a zadecydowała o tym wspominania wyżej konfirmacja fundamentalnego dla tej tradycji
dokumentu Władysława Warneńczyka
z 1442 roku, której dokonał Zygmunt
August na sejmie lubelskim w 1569
roku. Wydarzenie to wraz z tekstem dokumentu przytacza jako potwierdzenie
dynastycznego pochodzenia Czartoryskich i ich pokrewieństwa z Jagiellonami 8. Pieczęć mniejsza litewska Zygmunta III Wazy (za: Pieczęcie
już Bartosz Paprocki w Herbach rycerstwa
królów i królowych Polski, Warszawa 2010, s. 73; ze zbiorów
119
Archiwum Głównego Akt Dawnych)
polskiego z 1584 roku . Dzięki temu ta
niezwykle nobilitująca tradycja rodowa
weszła do podstawowego zasobu wiedzy genealogicznej stanu szlacheckiego. Od tego momentu
wspominają o tym niemal wszyscy staropolscy heraldycy i genealodzy, piszący o pochodzeniu
Czartoryskich120.
Co więcej, dokument Władysława Warneńczyka nazywający książąt „fratres illustres” króla
oraz fakt jego potwierdzenia przez ostatniego z Jagiellonów bardzo szybko został spożytkowany
w piśmiennictwie panegirycznym. We wspominanej wyżej dedykacji dla Jerzego Czartoryskiego
z 1589 roku Piotr Umiastowski stwierdza, że dom księcia „sam przez się jest tak zacny, że nie
tylko mego, ale i żadnego wspominania albo wysławiania namniej nie potrzebuje”. Za podstawę
tych słów panegirysta przytacza jak to „sławnej pamięci Królowie Polscy przodki Waszej Książęcej
Miłości za krewne, za powinowate przyznawali”, wspominając przy tym o dokumencie Władysława III z 1442 roku oraz konfirmacji tego dokumentu dokonanej przez Zygmunta Augusta
w 1569 roku121.
O atrakcyjności i efektywności przekazu propagandowego, jaki książę Jerzy Czartoryski zawarł
w swojej pieczęci większej, najwymowniej świadczy fakt, że znajdujące się w jej polu czteropolowe przedstawienie herbowe zostało odwzorowane na pieczęciach książąt Michała (zm. ok. 1600)
i Jerzego (zm. 1606) Czartoryskich — synów wspomnianego wyżej księcia Michała i wnuków
Aleksandra Fiodorowicza, ostatnich przedstawicieli starszej linii na Czartorysku122. Jedyna różnica między przedstawieniami z pieczęci tych książąt a pieczęcią księcia Jerzego zachodzi w polu
czwartym — zamiast Pogoni ruskiej na pieczęciach wspomnianych książąt obecny jest Łabędź,
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B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, s. 828–829.
W. Wijuk Kojałowicz, Compendium, s. 301; K. Niesiecki, Herbarz polski, t. III, s. 222–223.
121
P. Umiastowski, Nauka o morowym powietrzu, k. CIII r.
122
J. Wolff, Kniaziowie, s. 28–29. Pieczęcie tych książąt publikuje O. Oднороженко, Руськи королівські,
господарськи, vol. 2, nr 442–443, s. 130, rys. s. 280.
120
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znak ich babki macierzystej Anny z Szemetów123. Natomiast obecność w polu drugim i trzecim
tych samych godeł, co w herbie złożonym księga Jerzego, a co szczególnie warto podkreślić, identyczny wizerunek obecnego w polu drugim godła Świat, jednoznacznie dowodzą wzorowania się
na pieczęci większej starszego krewnego z linii klewańskiej. Stworzony przez Jerzego repertuar
heraldyczny książąt Czartoryskich, o głębokiej wymowie propagandowej, został zatem doceniony i podtrzymany przez następne pokolenie. Wydaje się, że wraz dopiero z awansem tego domu
do magnaterii Rzeczypospolitej stracił on na swojej aktualności i jeszcze w pierwszej połowie
XVII wieku zanikł.
Powyższe rozważania ukazują, jak ogromne możliwości propagandowo–informacyjne dostrzegli książęta Aleksander i Jerzy Czartoryscy w odpowiedniej kompozycji własnych tłoków pieczętnych. Możliwości te obaj potrafili w pełni spożytkować, wykazując się przy tym znajomością
sfragistyki swojego czasu i kulturą heraldyczną. Świadomie sięgając po mające określoną wymowę
godła herbowe i elementy herbu, nie cofając się przy tym przed nadużyciami, zawarli w swoich
pieczęciach bardzo bogaty w treści propagandowe przekaz, będący wizualnym odzwierciedleniem
nobilitującej Czartoryskich tradycji genealogicznej. Wyraziste propagowanie splendoru pochodzenia tego rodu jako wywodzącego się z „narodu królewskiego książąt litewskich” stanowiło
ideową podbudowę działalności obu książąt, energicznie dążących do uczynienia ze swojego
domu rodu magnackiego o pierwszorzędnym znaczeniu i najwyższej pozycji. Posługiwanie się
odpowiednio pod względem manifestacyjnym skomponowaną pieczęcią stanowiło bez wątpienia
jeden z podstawowych składników tej działalności.
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T. Żychliński, Złota księga, R. VIII, s. 21.
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Godła i znaki cechowe w wystroju graficzno–malarskim
dokumentów polskich w XVI–XVIII w.
Cechy rzemieślnicze stanowiły organizacje o charakterze gospodarczo–społeczno–kulturowo–
religijnym. Były podmiotem prawnym o określonych kompetencjach prawodawczych, wykonawczych i sądowych. Organizacja cechu i sprawne jego działanie wymagało kodyfikacji prawa
cechowego dokonywanego na terenie Polski, począwszy od XIV w., oraz pisemnego potwierdzenia różnorakich działań wynikających z realizacji tegoż prawa. Spisywano statuty zatwierdzane
przez radę miasta lub jego właściciela, wyroki sądów cechowych, wystawiano zaświadczenia o odbyciu nauki, świadectwa wyzwolenia etc. Dokumenty te wymagały zastosowania środka uwierzytelnienia — pieczęci. Miała ona charakter pieczęci publicznej w ramach właściwego jej prawa1.
Sigillum cechowe służyło nie tylko legalizacji dokumentów powstających w cechu, ale pełniło
także funkcję znaku rozpoznawczo–własnościowego przez umieszczenie w jego polu godła lub innego znaku identyfikującego dane rzemiosło oraz legendy2. Prowadzono również księgi cechowe,
które nierzadko opatrywano wyobrażeniem godła bractwa3. Odnajdujemy je także w bogatym
wyposażeniu kodeksu zawierającego statuty i przywileje miasta Krakowa, roty przysiąg i ustawy
cechów krakowskich znanego pod nazwą Kodeks Baltazara Behema. Ten pomnik prawa miejskiego powstały w 1505 r. przynosi barwne wyobrażenia godeł cechowych umieszczonych w tarczach
o różnych formach. Niektóre z nich prezentowane przez trzymaczy herbowych zaplanowane zostały jako odrębne kompozycje, inne towarzyszą miniaturom przedstawiającym rzemieślników
przy pracy4.
Spośród omówionych powyżej dokumentów wytwarzanych przez cechy szczególnie uroczystą
formą, podkreślaną zwłaszcza w XVI–XVIII w., przez ornamentykę pisma oraz dekoracje marginalne, wyróżniały się statuty cechowe oraz ich konfirmacje dokonywane przez radę miejską lub
1

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, s. 653; W. Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa–
Poznań 1982, s. 294–295.
2
Zagadnienie ikonografii pieczęci cechowych omówiła E. Bimler–Mackiewicz, Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach polskich, Warszawa 2004, s. 51–58, tam też zestawienie i omówienie literatury przedmiotu.
3
Wiele ksiąg cechowych otrzymywało bogate wyposażenie graficzno–malarskie karty tytułowej, w której godło
cechu stanowi ważny element programu ideowego kompozycji. Kilka znakomitych przykładów ksiąg krakowskich
contuberni odnotowuje katalog wystawy: Kraków europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257–1791. Katalog wystawy, red. G. Lichończak–Nurek, Kraków 2007, nr V.47, s. 301–302, nr V.48, s. 302.
4
Omawia je szczegółowo Z. Ameisenowa, Kodeks Baltazara Behema, Warszawa 1961, s. 35, 37–38, 40, 42–43.
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właściciela miasta5. Od XVI w. w miastach królewskich rozpowszechnił się zwyczaj zatwierdzania
statutów cechowych również przez króla6. Aktowi temu towarzyszyły często dodatkowe przywileje nadawane w drodze specjalnej łaski, na prośbę starszych cechów, przez monarchę lub posesora
miasta, w którym działało bractwo.
Dekoracja dokumentów jest zróżnicowana zarówno pod względem formy i techniki wykonania oprawy, jak również, w przypadku rozbudowanych programów ikonograficznych, treści przekazu. Wyposażenie malarskie dyplomu ogranicza się niekiedy do ozdobnie wykonanego inicjału,
naśladującego, zwłaszcza w XVI stuleciu, formy charakterystyczne dla zdobnictwa kodeksowego.
Przykładem tego typu dekoracji jest dokument wystawiony przez Zofię ze Zborowa Lwowską,
kasztelankę santocką, która wraz z potomstwem Krzysztofem Marcinem i Piotrem z Ostroroga
Lwowskimi oraz córką Anną z Ostroroga Sieniawską, potwierdza artykuły cechu bednarzy, stolarzy i garncarzy działającego we Lwówku, użyczone im przez cech poznańskich stolarzy, a uzupełnione dodatkowymi postanowieniami7.
Bardziej rozbudowane formy dekoracji odnajdujemy na dyplomach wystawianych dla cechów
zasobniejszych, działających w wielkich miast królewskich. Przybierają on postać floratury rozwijającej się z ozdobnego inicjału lub bordiury wypełniającej marginesy dyplomu8. Dla realizacji
tego typu zdobień stosowane były zazwyczaj techniki malarskie z wykorzystaniem farb kryjących
temperowych oraz złota płatkowego. Bogata ornamentyka podnosiła walory estetyczne pozyskiwanych z kancelarii pergaminów i zaświadczała o dobrej kondycji ekonomicznej cechu. Częściej
jednak, kiedy decydowano o zleceniu kosztownej przecież dekoracji dokumentu, zamierzeniu
przyświecał motyw utrwalenia i kolportacji poprzez przekaz pozawerbalny ważnych dla odbiorców dyplomu treści. W przypadku omawianego typu dokumentu najchętniej wykorzystywanym
ich nośnikiem były godła cechowe bądź atrybuty danego rzemiosła, herb miasta w którym funkcjonowało bractwo oraz herb jego właściciela — króla, biskupa, bądź szlacheckiego posesora9.
5

Analizie poddano dokumenty zawierające statuty cechowe oraz ich potwierdzenia, jednak zaznaczyć należy, że
inne typy dokumentów wydawanych przez cechy również posiadały niekiedy bogate zdobienia graficzno–malarskie.
Jako przykład posłużyć może dyplom, którym cech chirurgów krakowskich wystawia Bartłomiejowi Zdebskiemu
uczniowi Hieronima Paczka, chirurga, świadectwo wyzwolenia, zob. Kraków europejskie miasto, nr V. 33, s. 295 oraz
dokument posiadający niezwykle bogaty, wielowątkowy program ideowy, którym Gothard Paweł Thorst, ogrodnik
króla polskiego Augusta III Wettina, wydaje świadectwo odbycia 3–letniego terminu Janowi Rajskiemu, AGAD,
dok. perg. 8348.
6
M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986, s. 460–461.
7
Dokument został wystawiony 10 II 1568 r., natomiast dokument cechu poznańskiego — 3 III 1550 r., AP Poznań, Zespół 1337, Cechy miasta Lwówek, sygn. 10. Podobny wystrój posiada nieco późniejszy dyplom wydany
przez przedstawiciela tegoż rodu Marcina z Ostroroga Lwowskiego, który potwierdza na prośbę przedstawicieli
cechu kuśnierzy we Lwówku, postanowienia statutowe zatwierdzone temuż cechowi przez poprzednich właścicieli
miasta. Dokument został wystawiony 2 VII 1574 r., AP Poznań, Zespół 1337, Cechy miasta Lwówek, sygn. 3.
8
Dokument z 1 VII 1570 r., którym Zygmunt Augusta potwierdza artykuły cechu malarzy i złotników krakowskich
uzupełniając je o nowe, AN w Krakowie, dok. perg. 652; dokument Zygmunta Augusta z 5 V 1567 r., którym król
zatwierdza artykuły cechu mydlarzy krakowskich, AP Kraków, dok. perg. 643; dokument, którym Starsi Mistrzowie
cechu cyrulików krakowskich ustalają artykuły cechowe, AN Kraków, sygn. 29/131/6 stan sygn. DD6.
9
Jak twierdzi E. Bimler–Mackiewicz, Znaki cechowe, s. 17, herby szlacheckie właścicieli miast rzadko prezentowane
były na zabytkach cechowych: pieczęciach, ladach czy obesłaniach etc., tymczasem herb właściciela miasta prezentowany na wielu dyplomach, m.in. na dokumencie wydanym w Żółkwi dnia 20 XI 1646 r. przez Teofilę Sobieską,
która nadaje prawa cechowi krawieckiemu w Żółkwi. Na marginesie prezentowany jest herb Sas, wokół którego
rozmieszczono sygle T–S, K–K (Teofila Sobieska, kasztelanka krakowska), Archiwum Polskiej Prowincji oo. Dominikanów w Krakowie, Zespół Ż–30, sygn. B1646 (dalej skrót: APPOD); herb Janina Sobieskich umieszczony został
w obrębie rozbudowanego inicjału „W” na dokumencie z 18 V 1712 r. którym Konstanty Sobieski nadaje prawa
cechowi szewców w Żółkwi., APPOD, Zespół Ż–30, sygn. B 1712. Herb Radziwiłłów odmalowany został natomiast
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Pięknym przykładem malarskiej oprawy marginalnej jest dokument Jerzego z Ostroroga,
dziedzica miasta Lwówka, który na prośbę przedstawicieli cechu krawców konfirmował statuty
zatwierdzone wcześniej przez swych poprzedników, dziedziców miasta Lwówka10. Poniżej ozdobnego inicjału I wykonanego przy użyciu złota płatkowego, który rozpoczyna zarówno tekst dokumentu, jak i jego dekorację rozwijającą się pośród misternie wykonanej floratury okalającej tekst
odmalowano tarczę z herbem Nałęcz, identyfikującą wystawcę dyplomu, a zarazem właścicieli
miasta — Ostrorogów11. Prezentację odbiorcy dyplomu dokonano natomiast poprzez atrybuty
rzemiosła — rozwarte, złote nożyce krawieckie ostrzem ku górze skierowane, pomiędzy którymi
wyobrażono postać w futrzanej czapie (il. 1).
Te same elementy, tj. herb wystawcy i atrybuty rzemiosła krawieckiego, odnajdujemy na kopii
nieuwierzytelnionej dokumentu, sporządzonej zapewne w tym samym roku12. Prezentacja obu
stron, dawcy i biorcy dyplomu, ulega tu jednak rozszerzeniu. Herb posesora miasta uzupełniają
sygle G–H–O, identyfikujące przedstawiciela Nałęczów — wystawcę dokumentu — zapisane
zgodnie z brzmieniem intytulacji: Gerzy Hrabia z Ostroroga, dziedzic we Lwowie, odbiorców zaś
rozpoznajemy poprzez narzędzia pracy wiązane zwyczajowo z rzemiosłem krawieckim: poniżej
rozwartych nożyc wyobrażono cyrkiel i żelazko krawieckie. Postać zapewne krawca przy pracy
ozdabia natomiast dolną partię marginesu.
Prezentowane na dyplomie atrybuty stanowią częsty motyw wykorzystywany do konstrukcji
godeł używanych przez tę grupę zawodową na terenie całej Polski. Najwięcej bowiem przekazów
pisanych i ikonograficznych potwierdza stosowanie jako godła zasadniczego rozwartych nożyc
zwróconych ostrzem ku górze13. W takiej formie znak widnieje na spodniej stronie drewnianej
oprawy notatnika krawca krakowskiego z 1497 r.14 Niekiedy nożycom towarzyszą inne przybory krawieckie oraz znaki o charakterze symbolicznym. W tej formie godło cechowe krawców
prezentowane jest na pieczęciach15, obesłaniach, skrzyniach i tarczach trumiennych16, a także na
kartach ksiąg cechowych17.
Pośród dokumentów wydanych dla cechów branży włókienniczo–odzieżowej warto odnotować również dyplom wydany w Kaliszu 24 X 1639 r., w którym mistrzowie cechu płócienników
(tkaczy) kaliskich, przekazują artykuły statutowe nadane kaliskiemu cechowi płócienniczemu
— mistrzom tego rzemiosła w Kobylinie, Adamowi Komaszy i Wojciechowi Rozyńskiemu oraz

na dokumencie z 7 II 1748 r., którym Michał Kazimierz Radziwiłł, wojewoda wileński i hetman wielki litewski,
potwierdza przywilej Jana III Sobieskiego dla cechu szewców w Żółkwi, APPOD, Zespół Ż–30, sygn. 1748 (stara
sygn. B1756). Jest to zatem zagadnienie warte pogłębionych studiów, które może przynieść odpowiedź na pytanie
o podmiot zlecający dekorację dokumentu oraz decydujący o treściach ideowych tą drogą przekazywanych.
10
Dokument z 3 IV 1606 r., AP. Poznań, Zespół 1337, Cechy miasta Lwówek, sygn. 1.
11
Zofia ze Zborowa, druga żona Wojciecha, syna Jerzego Ostroroga Lwowskiego, kasztelana santockiego, córka
Marcina ze Zborowa, została wyznaczona przez męża Wojciecha w 1541r., razem z ojcem Marcinem Zborowskim oraz Piotrem Zborowskim, na opiekuna ich dzieci. Zob. Słownik historyczno–geograficzny Wielkopolski, cz. II,
s. 711.
12
AP Poznań, Zespół 1337, Cechy miasta Lwówek, sygn. 2.
13
E. Bimler–Mackiewicz, Znaki cechowe, s. 168–169.
14
Oprawa wykonana jest z desek, na wierzchniej stronie wyryty jest wizerunek Orła Białego, zob. A. Chmiel, Godła
cechowe i przemysłowe od polowy XIV w. aż do XX w., Kraków 1922, s. 9.
15
Muzeum Narodowe w Krakowie, IV–MO–840/a–g.; A. Chmiel, Godła cechowe i przemysłowe, s. 9; Kraków europejskie miasto, nr. V.40, s. 298–299, il.V.40, s. 289.
16
E. Bimler–Mackiewicz, Znaki cechowe, s. 168–169.
17
Godło cechu na karcie tytułowej księgi trzciańskiego cechu krawców z XVIII w., http://wirtualnemuzeumtrzcianki.
trz.pl/sites/default/files/krawcy%20(Kopiowanie).jpg
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1. Jerzy z Ostroroga, dziedzic Lwówka potwierdza cechowi krawieckiemu postanowienia statutowe
zatwierdzone przez poprzednich posesorów miasta. Fragment dokumentu z 3 IV 1606 r.
(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=150163&from=publication)

Magichrowi Pielczowi, bratu stołowemu tegoż cechu, do korzystania i posługiwania się nimi18.
W jego dekoracji malarskiej, w obrębie złotych ornamentów tworzących bordiurę okalającą tekst,
na górnym marginesie w ozdobnym kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, wyobrażono
18

AP Poznań, Cechy miasta Kobylin 1636–1870, sygn. 1. Mistrzowie cechu płócienników (tkaczy) w Kaliszu, Łukasz Jurkowicz i Tomasz Zieleński, oraz Wojciech Rozyński, pisarz tegoż cechu, przekazują mistrzom cechu płócienników w Kobylinie, artykuły statutowe, nadane kaliskiemu cechowi płócienniczemu przez Jana Mysłka, burmistrza
kaliskiego z radą, Jana Trzeciaka, wójta tamże z ławą i przysiężnych starszych cechowych w Kaliszu. W niektórych
postanowieniach statutu wystawcy odsyłają do zapisów istniejących w statucie cechu płócienniczego w Krotoszynie. Dopisana już w Kobylinie notatka mówi o powinności przerobienia przez tkaczy kobylińskich stu sztuk
przędzy pańskiej. Dokument uwierzytelniony jest pieczęcią cechu płócienników kaliskich, zob. Inwentarz zespołu.
<http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=118784&from=publication>.
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2. Godło cechu płócienników na dokumencie zawierającym artykuły cechu płócienników miasta Kalisza
przekazane cechowi w Kobylinie, fragment górnego marginesu (1639r.)
(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=118864&from=publication)

atrybuty rzemiosła płócienniczego: trzy czółenka tkackie tworzące trójkąt, łokieć mierniczy oraz
utkany ręcznik (il. 2). Ten układ przedmiotów współtworzących godło jest typowy dla cechów
działających w Polsce, a także na Śląsku. Na zabytkach śląskich lwy trzymaczy zastępują niekiedy
postacie aniołów19.
Do tej samej branży należy cech pasamoników i szmuklerzy skupiający rzemieślników trudniących się wyrobem ozdobnej pasmanterii, pasów, galonów, koronek, frędzli etc. Znaki cechowe
komponowane są tu, podobnie jak u tkaczy, z przedmiotów stanowiących wytwory rzemiosła
— koronek oraz sznurów z ozdobnymi frędzlami. Eksponowane są one m.in. na tytułowej stronie księgi statutu czeladzi szmuklerskiej w Toruniu (1739 r.). Pasmanterie pojawiają się również w bogatej ikonografii pieczęci pasamoników (1766 r.) i szmuklerzy krakowskich (1634 r.)20.
Brak ich natomiast w oprawie malarskiej dokumentu zatwierdzającego statuty cechu tegoż cechu,
spisanego po łacinie i języku polskim, a wydanego przez Radę miasta Krakowa dnia 13 XVIII
1614 r.21, jak również w wykonanej misternie, cienkim piórkiem dekoracji dokumentu, którym
ten sam organ potwierdza artykuły dla towarzyszy cechu pasamoniczego i zezwala pasamonikom
krakowskim stanowiącym dotąd bractwo, utworzyć cech (7 X 1717 r.)22.
Warszawski cech tego rzemiosła zaprezentował natomiast swe godło na 2 dokumentach — Jana
Kazimierza z 1661 r., którym król potwierdza ustawy cechu nadane mu przez poprzedników23,
19

E. Bimler–Mackiewicz, Znaki cechowe, s. 166–167.
A. Chmiel, Godła cechowe i przemysłowe, s. 15; E. Bimler–Mackiewicz, Znaki cechowe, s. 171.
21
Biblioteka PAU i PAN, sygn. dok. 197. W bogatej ikonografii dokumentu eksponowano gmerki mistrzów bractwa pasamoników krakowskich oraz herb Orzeł Biały (ponad intytulacją), herb miasta (w obrębie inicjału) dokumentu, a także wizerunek św. Jerzego. Zob. Kraków europejskie miasto, nr. V.53, s. 304.
22
Biblioteka PAU i PAN, sygn. dok. 204. W wyposażeniu graficznym dokumentu zaprezentowano „kubistyczny” w swym kształcie herb miasta Krakowa, herb Orzeł Biały z tarczą sercową, w której wyrysowano Snopek Wazów (w obrębie inicjału C) oraz elementy florystyczne i zoomorficzne. Zob. Kraków europejskie miasto, nr V.54,
s. 304–305.
23
AGAD, dok. perg. 1767.
20
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oraz Augusta III (11 XII 1746 r.) potwierdzający ustawy cechu szmuklerzy po jego oddzieleniu
się od cechu pasamoników miasta Starej Warszawy24.
Te obszerne, wielostronicowe dokumenty otrzymały rozbudowaną dekorację malarską, prezentującą wystawcę i odbiorcę dyplomu poprzez właściwe im herby i godła. Oprawa dokumentu Wazy, wykonana została piórkiem. Godła cechu pasamoników — gryf trzymający w łapach
miecz ostrzem do góry i wagę szalkową oraz szmuklerzy warszawskich — skrzydło i szpon orła
w którym chwost? pióropuszem do góry. Oba godła umieszczone w polu ozdobnych kartuszy
włożone zostały w szpony Orła Białego noszącego na piersiach tarczę z herbem rodowym Jana
Kazimierza. Te same znaki cechowe w racaillowych kartuszach współtworzą inicjał A rozpoczynający intytulację iluminowanego dokumentu Augusta II. Tworzą one podstawę litery inicjalnej,
na której niczym na cokole umieszczone zostały postacie syren stanowiących czytelne nawiązanie do godła herbu Warszawy, trzymające w dłoniach krzyżujące się miecze ostrzami do góry,
które bez trudu czytelnik dokumentu powiąże z mieczami elektorskimi stanowiącymi przedmiot heraldyczny współtworzący herb wystawcy Augusta III z dynastii Wettinów. Skojarzenie to
doskonale ułatwia insygnium władzy królewskiej — przesklepiona korona umieszczona ponad
mieczami oraz pełny wizerunek herbu prezentowany na piersiach Orła Białego odmalowanego
na sąsiedniej karcie. Dekorację dokumentu otwiera natomiast umieszczona na stronie pierwszej
całostronicowa iluminacja. Jej centralny element stanowi cyfra królewska pod koroną zamkniętą.
Pozostałe insygnia władzy monarszej spoczywają na cokole. Całość kompozycji wieńczy błękitny
baldachim królewski.
Podobnie rozbudowany program heraldyczny odnajdujemy na dwóch przywilejach dla cechu
introligatorów krakowskich. O pierwszym z nich wspomina Adam Chmiel w pracy traktującej
o godłach cechów krakowskich. Jest to dyplom wystawiony w kancelarii koronnej Zygmunta III
w Warszawie 15 XII 1596 r., którym król zatwierdza statuty cechu introligatorów krakowskich
zatwierdzone wcześniej przez radę miejską w 1567 r. oraz 1592 r.25 W dekoracji rozplanowanej na
lewym marginesie manifestowano w ozdobnych barokowych kartuszach godło cechu — w niebieskim polu owalnej tarczy drewnianą prasę introligatorską z zaśrubowaną w niej książką oprawną w czerwoną skórę ze złotymi brzegami, znak znany z XVI w. pieczęci26, ponad prasą czerwona
skrzyneczka na czcionki z podniesionym przykryciem, poniżej czerwony futerał. Po obu stronach
godła cechu umieszczono gmerki — starszych cechu introligatorskiego, a powyżej herb Orzeł
Biały z herbem Snopek na piersiach — herb Korony Królestwa Polskiego i króla — wystawcy
dyplomu.
O potwierdzenie swoich praw starsi cechu suplikowali również u następców Wazy. W 1676 r.
Jan III Sobieski, konfirmował zatwierdzone przez Zygmunta III statuty27. Program heraldyczny
został tu rozszerzony o herb miasta Krakowa eksponowany obok herbu państwa i króla na górnym marginesie pierwszej karty dokumentu ponad wykonaną złotem intytulacją.
Goło cechu, tożsame z prezentowanym na dokumencie z 1596 r., udekorowane wieńcem
laurowym widnieje natomiast na ostatniej karcie dokumentu (il. 3). Wizerunek znany z XVII–
wiecznej pieczęci łączy natomiast te dwa znaki — wizerunek prasy introligatorskiej umieszczony
został tu bowiem w otwartej bramie miejskiej z trzema basztami, ponad którą Orzeł Biały z berłem i sferą w szponach. Oba opisane wyobrażenia godła znane z pieczęci aplikowane zostały,
24

AGAD, dok. perg. 1769. Repr. Orzeł Biały godło państwa polskiego, oprac. M. Woźniakowa, Warszawa 1995,
tabl. X.
25
AN w Krakowie, sygn. 29/141/3 (stara sygn. DD 52); A. Chmiel, Godła cechowe i przemysłowe, s. 6.
26
A. Chmiel, Godła cechowe i przemysłowe, s. 6.
27
AN w Krakowie, Cech introligatorów w Krakowie, sygn. 29/141/9 (stara sygn. DD 58).
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jak twierdzi A. Chmiel, na tabliczce drewnianej z XVII w. używanej do obsyłania
cechu28.
Iluminowany przywilej dla cechu tego
rzemiosła działającego w Wilnie wydał
12 IV 1676 r. Jan III Sobieski29. Rozszerzył
w nim przywileje nadane introligatorom
wileńskim przez swych poprzedników:
Jana Kazimierza (1664 r.) oraz Michała
Korybuta Wiśniowieckiego (1670 r.). Postanowienia aktu zabezpieczały interesy
zrzeszonych rzemieślników wobec konkurencji partaczy — introligatorów i księgarzy działających w mieście30. W dekoracji
dyplomu zaprezentowano godło cechu —
księgę oprawną w czerwoną skórę, na której spoczywa korona zamknięta. Flankują
go godła herbów państwowych: Orzeł Bia- 3. Godło cechu introligatorów krakowskich na dokumencie
ły z Janiną na piersiach oraz herbu WielkieJana III Sobieskiego (1676 r.)
(ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie,
go Księstwa Litewskiego.
Cech introligatorów w Krakowie, sygn. 29/41/9)
Podobne jak na dyplomach introligatorów krakowskich wyposażenie w postaci
trójherbowego fryzu otrzymał dokument wydany w 22 VI 1691 r., którym rektor Akademii Krakowskiej Franciszek Józef Przeworski zatwierdza artykuły cechu drukarzy krakowskich31, podlegających, na podstawie orzeczenia sądu królewskiego z 1538 r., rektorowi Akademii32. Dekoracja dokumentu stanowiąca malarską oprawę tekstu drukowanego jest rozbudowana i obejmuje wszystkie
marginesy pergaminu. Górny wypełnia kompozycja heraldyczna, której centralny element stanowi, umieszczony w ozdobnym kartuszu, herb rodowy rektora — Trzy Trąby, nakryty zielonym
kapeluszem z sześcioma chwostami. Flankują go po prawej heraldycznej herb Akademii — w czerwonym polu tarczy dwa złote, skrzyżowane berła rektorskie, po lewej umieszczone w analogicznej
tarczy w godło cechu drukarzy — biały gryf wspięty. Wyposażenie malarskie dyplomu dopełnia
postać Boga Ojca w otoczeniu chóru anielskiego — rozplanowane w przestrzeni inicjału V oraz
niezwykłej urody kwiatony o żywej kolorystyce wypełniające boczne marginesy (il. 4).
Trójherbowy fryz heraldyczny zdobi również dyplom wygotowany w kancelarii koronnej Augusta II dla cechu cieśli krakowskich33. Orłowi unoszącemu w dziobie tarczę z herbem wystawcy
towarzyszą po prawej heraldycznej herb miasta Krakowa, po lewej zaś godło cechu. Oba znaki —
miejski i cechowy otoczono wieńcem. Godło contuberni współtworzą: topór o krótkim stylisku
28

A. Chmiel, Godła cechowe i przemysłowe, s. 6.
Biblioteka Akademii Nauk w Wilnie, sygn. F1–474.
30
J. Rodziewiczówna, Wileński cech introligatorów. Zarys historyczny, Wilno 1929, s. 10.
31
AN w Krakowie, Cech drukarzy w Krakowie, sygn. 29/134/2 (stara sygn. DD 212).
32
W 1538 r. sąd królewski orzekł, że drukarze i księgarze podlegają rektorowi Akademii Krakowskiej. Powoływano się przy tym na dawne zwyczajowe zwierzchnictwo uniwersytetów nad kopistami i księgarzami, dowodząc, że
drukarze są następcami tamtych średniowiecznych zawodów, więc powinni podlegać jurysdykcji uniwersyteckiej,
zob. Kraków europejskie miasto, nr IX.21, s. 531–532.
33
AN w Krakowie, sygn. 29/158/20 (stara sygn. DD 187).
29
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4. Dokument, którym Rektor Akademii Krakowskiej Franciszek Józef Przeworski zatwierdza artykuły cechu
drukarzy krakowskich (1691 r.) (ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, Cech drukarzy w Krakowie,
sygn. 29/134/2)

ustawionym pionowo i klamra żelazna — oba przedmioty widnieją w zwierciadle pieczęci bractwa z XVII w., oraz pozostałe narzędzia pracy wykorzystywane przez tę grupę zawodową: winkiel
drewniany i skrzyżowane siekiery. Wymienione narzędzia prezentowane in gremio odnajdujemy
również na plakiecie aplikowanej na stopie drewnianego krzyża używanego podczas schadzek
cieśli krakowskich34.
Tożsamy sposób prezentacji, odmalowany ręką wybitnego malarza, kaligrafa iluminatora Wojciecha Domańskiego, zatrudnianego często do uświetniania dyplomów wydawanych przez Augusta III Sasa i Stanisława Augusta Poniatowskiego, znalazł swą realizację na przywileju wydanym
przez tego ostatniego dla kongregacji kupców warszawskich35. Godło kongregacji prezentowane
w owalnej tarczy, w błękitnym polu wyobrażające wyłaniającą się z obłoków rękę unoszącą wagę
szalkową, umieszczone zostało po lewej heraldycznej herbu Ciołek. Po prawej heraldycznej rodowego signum wystawcy dokumentu Stanisława Augusta Poniatowskiego widnieje herb miasta
— Syrenka trzymająca w dłoniach okrągłą tarczę i miecz wzniesiony ponad głową (il. 5).
34
35

A. Chmiel, Godła cechowe i przemysłowe, s. 4.
Dokument wydany w Warszawie dnia 23 X 1765 r. AGAD, dok. perg. 1771.
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5. Fragment przywileju Stanisława Augusta Poniatowskiego dla Kongregacji Kupców Warszawskich (1765 r.)
(ze zbiorów AGAD, dok. perg 1771)

Niezwykle ciekawe rozwiązanie kompozycyjne znalazł natomiast Domański, ozdabiając dokument wydany w 1764 r., roku koronacji Poniatowskiego, którym król polski konfirmuje przywilej Augusta III z 22 IX 1752 r., zatwierdzając artykuły cechu zegarmistrzowskiego po jego
oddzieleniu się od cechu ślusarskiego36.
36

AGAD, dok. perg. 1723.
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Na pierwszej karcie dyplomu poniżej
intytulacji, w obrębie której pośród masywnej akantowej floratury odmalował
wspieraną przez dwa białe orły tarczę z cyfrą
króla SAR. Poniżej intytulacji iluminator
umieścił wizerunek zegarka kieszonkowego
— wytworu sztuki zegarmistrzowskiej —
o właściwym mu okrągłym kształcie, który
stał się zarazem literą inicjującą promulgację dokumentu spisanego w języku polskim.
Cyferblat czasomierza spełniał jednocześnie
funkcję pola tarczy, w którym eksponowano herb Ciołek, rodowe signum Poniatowskiego. Ciekawy i zagadkowy jest pewien
detal kompozycji, a mianowicie wskazówka
sekundnika chronometru wskazuje cyfrę II,
zapisaną, jak wszystkie pozostałe cyfry, sposobem rzymskim. Trudno jest dziś dociec,
czy był to zabieg celowy, stanowiący nawiązanie do liczebnika w imieniu króla Stanisława II Augusta, czy jedynie dzieło przy6. Fragment dokumentu Stanisława Augusta Poniapadku (il. 6).
towskiego statuty cechu zegarmistrzów warszawskich,
W pełnym heraldycznym kształcie gopo oddzieleniu się od cechu ślusarskiego (1764 r.)
dło
cechu odmalowane zostało natomiast
(ze zbiorów AGAD, dok. perg. 1723)
na dokumencie wydanym przez Stanisława
Augusta w Warszawie 21 XII 1781 r., zatwierdzającym jedenaście aktów, uzyskanych w latach
1496–1687, którymi legitymował się cech piekarzy krakowskich. Umieszczone pod koroną,
na ostatniej stronie dokumentu, otoczone wieńcem, koresponduje swą formą z herbem miasta
Krakowa, odmalowanym na paginie poprzedzającej tekst37. Ozdobiony swym godłem dyplom
otrzymał również cech kuśnierzy toruńskich. Wyrysowane zostało ono piórkiem na dolnym marginesie dokumentu wydanego z kancelarii koronnej Michała Korybuta Wiśniowieckiego38. Jest to
transumpt przedłożonego królowi dyplomu Jana Kazimierza (1652 r.), potwierdzającego ugodę
zawartą wobec Rady m. Torunia w 1645 r. między kuśnierzami a kramarzami w sprawie handlu
czapkami. Wyobrażono tu dwa wspięte lwy trzymające w łapach krzyżujące się miecze, ostrzami
do góry, na których aplikowano rozciągnięty błam ze skórek cętkowanych, zapewne lamparcich
lub gronostajowych, u góry zaś, pomiędzy ostrzami mieczy, umieszczono ptaszka trzymającego
w dziobie gałązkę (il. 7).
Błam wykonany ze zszytych skórek o zaokrąglonych końcach był powszechnie wykorzystywanym motywem godła kuśnierzy. W tej postaci prezentowane jest ono w Kodeksie Baltazara
Behema, przedstawiano w godłach cechowych również całą skórę zwierzęcia.

37

AP Kraków, dok. perg. 839. Zob. Kraków europejskie miasto, nr XI.12, s. 612.
Dokument wydany w Warszawie 25.06. 1671 r., AP Toruń, Cech kuśnierzy w Toruniu, sygn. nr 9. W inicjale
dokumentu wyrysowano piórkiem herb Orzeł Biały z tarczą sercową, w której rozplanowano herb rodowy króla
Korybut.
38
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7. Fragment dokumentu Michała Korybuta Wiśniowieckiego dla cechu kuśnierzy toruńskich (1671 r.),
(ze zbiorów AP Toruń, Cech kuśnierzy w Toruniu, sygn. nr 9)

Ciekawą wykładnię symboliki znaku, opartą na dwóch podaniach biblijnych zaczerpniętych
z Księgi Rodzaju (Izaak błogosławi Jakuba)39 oraz Księgi Sędziów (Gedeon zwalcza kult Baala)40,
daje późniejszy, bo pochodzący z końca XVII w., utwór wierszowany otwierający Xięgę Zapisow
Braterskich Czechv Sławnego y Vcciwego Nowo Fundowanego Kvsnierzkiego Żywieckiego Od Roku
Panskiego 169941.
Jak dla błogosławieństwa Matka Jakubowi
Skórką rekę związała, chcąc by Ezałowi
Pierwose iemu ubiegła życząc mu z miłości
Skąd Izaaka męża podeszła w starości
W czym iak ciemny rozumiał iż Ezała ręka
Dał Błogosławieństwo w czym Jakuba dzieka
Tak czechu kuśnierzskiemu niech Bóg błogosławi
I pierwością nad insze niechay wszedzie sławi

39

Księga Rodzaju, Rozdz. 27, 1–45. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, w przekładzie z języków orientalnych
ze wstępem i komentarzami, opr. ks. M. Petera, ks. M. Wolniewicz, t. 1, Poznań 1982, s. 49–52.
40
Księga Sędziów, Rozdz. 6, 36–40. Tamże, s. 431.
41
Pomiędzy dwoma częściami utworu odmalowano piórkiem herb cechu kuśnierzy — skórę cętkowaną zapewne rysią, Muzeum Miejskie w Żywcu, sygn. HA 84, k.1v. <http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=16581&
from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=>.
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Rysia skórka ich Herbem jak z zwierza zacznego
Maiąc piekne pstrociny z rodzaju własnego
Ta iak u Gedeona z runem rozciągniona
I zaczością by rosą niebieską skropiona
Której znak iest sczesliwy y tez cznego męstwa
Wróżąc Braci jak rose wsze błogosławieństwa.

Godło w postaci bliskiej analizowanemu wyobrażeniu wprowadzające obok skóry zwierzęcej
motyw lwów trzymaczy umieszczone zostało na chorągwi cechu krakowskiego kuśnierzy w pochodzie urządzonym z okazji uroczystego wjazdu Zygmunta III i Konstancji Austriaczki do Krakowa po 1605 r.42, natomiast na nieco wcześniejszej, bo pochodzącej, jak twierdzi Adam Chmiel,
z końca XVI w. pieczęci tego cechu43 wyobrażono położony w polu ozdobnego sercowatego
kartusza tzw. fedan — wyprawioną skórkę wiewiórczą.
Lwy trzymające w łapach miecze, na których rozpostarta skóra zwierzęcia, być może lamparta,
aplikowano natomiast na płacie nieistniejącej materialnie, lecz znanej ze źródeł, zapewne jeszcze
osiemnastowiecznej chorągwi cechu warszawskiego44. Znak kuśnierzy prezentowany na dokumencie Michała Korybuta Wiśniowieckiego różnicuje w stosunku do opisanego wizerunku godła warszawskiego element widniejący ponad skrzyżowanymi mieczami. W cechu warszawskim
jest to korona zamknięta, natomiast w dokumencie wspomniana już figurka ptaka trzymającego
w dziobie gałązkę. Motyw ten znany jest i rozpowszechniony w ikonografii cechów kuśnierskich
na Śląsku. Pojawia się na pieczęciach i skrzyniach cechowych kuśnierzy wrocławskich, obesłaniach kuśnierzy żorskich. Według Ivana Hlavacka cech kuśnierzy z Pragi ze Starego i Nowego
Miasta miał prawo użycia w swoim godle w poł. XV w. oprócz błamów z gronostajów także białych gołębic ze złotymi gałązkami w dziobach. Były one znakiem Ducha Świętego. Ich podobizny
zdobią przywileje z 1473 r. i 1486 r. Naniesiono je także na tarcze trumienne w poł. XVI w. oraz
na chorągiew z 1791 r. Elżbieta Bimler–Mackiewicz sformułowała tezę, iż właśnie z Czech symbol ten przeniknął na Śląsk i do Polski45.
Niezwykle bogatą dekoracją wyróżnia się dokument wydany dla bractwa malarzy katolickich
we Lwowie. Akt spisany na pergaminie został wydany z kancelarii arcybiskupa Jana Solikowskiego 21 I 1596 roku. Odmalowano w nim złotem i temperą znak, jakim od tej pory miały być
opatrywane obrazy wykonane przez członków bractwa46. Był nim wizerunek Madonny z Dzieciątkiem w aureoli nad jednorożcem i tarczą z godłem malarzy, który w dokumencie opisany jest
jako: tres campos albos in campo rubro. Dyplom ten zaopatrzono także w naszkicowane po bokach
rysunki nawiązujące do osoby arcybiskupa Jana oraz cechu. Po lewej stronie widnieją: postać
42

Zamek Królewski w Warszawie, nr inw. ZKW/1528.
A. Chmiel, Godła cechowe i przemyslowe, s. 10.
44
E. Bimler–Mackiewicz, Znaki cechowe, s. 175.
45
Tamże, przyp. 210, s. 174.
46
Przywilej dla lwowskiego bractwa malarzy katolickich wydanego we Lwowie 21 I 1596 r. ogłosił T. Mańkowski,
Lwowski cech malarzy w XVI i XVII wieku, Lwów 1936, Biblioteka Lwowska XXXVI; przekł. polski: J. Piotrowski,
Przywileje z XVI w. dla bractwa i cechu malarzy katolickich we Lwowie, Lamus, (Lwów) 1910, z. 2, s. 261–263 — Potwierdzenie dokumentu przez Zygmunta III, wydane w Warszawie 10 I 1597r., ogłosił T. Mańkowski Lwowski cech
malarzy, s. 97–98; przekł. polski: J. Piotrowski, Przywileje z XVI w. dla bractwa i cechu malarzy, s. 266; Przywilej dla
lwowskiego bractwa malarzy katolickich, wydany we Lwowie 10 VII 1596 r., ogłosił E. Rastawiecki, Słownik malarzów polskich, t. 2, Warszawa 1851, s. 297–302; przedr. T. Mańkowski, s. 94–97; przekł. polski: J. Piotrowski, Przywileje z XVI w. dla bractwa i cechu malarzy, s. 263–265 — Potwierdzenie dokumentu przez Zygmunta III, wydane
w Warszawie 20 III 1597 r., ogłosił T. Mańkowski, Lwowski cech malarzy, s. 103–104; przekł. polski: J. Piotrowski,
Przywileje z XVI w. dla bractwa i cechu malarzy, s. 269.
43
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8. Fragment dokumentu Augusta III Wettina, zatwierdzającego artykuły cechu kotlarzy miasta Starej Warszawy
(1757 r.) (ze zbiorów AGAD, dok. perg. 8788)

św. Jan Chrzciciela, Jednorożec — herb Solikowskiego — oraz putto siedzące na baranku i wyciągające rączkę w stronę jednorożca. W ten sposób, jak wolno sądzić, wyrażona została prośba
o opiekę biskupa nad cechem. Prawy margines wypełniają kartusz z godłem cechowym, pod nim
zaś atrybuty sztuki malarskiej — cyrkiel i linie, palety, pędzle, garnki i pędzle związane razem
w rulon papieru, sztaluga z blejtramem, wreszcie ręce rytownika rytującego drzeworyt. Podobnie
ukształtowane godło malarzy, czyli trzy tarcze białe w polu tarczy czerwonej prezentowane są jako
znak rzemieślników krakowskich na miniaturze w kodeksie Baltazara Behema47. W tej formie
odnajdujemy go również na pieczęciach krakowskiej contuberni48, a także pieczęciach malarzy
lwowskich49 i szczecińskich50.
Niektóre dokumenty miast godeł czy atrybutów rzemiosła prezentują rzemieślników przy pracy. Warto przypomnieć, iż tożsamy sposób prezentacji rzemiosł odnajdujemy na kartach Kodeksu Behema już w pierwszej dekadzie XVI w. Kiedy porównamy miniaturę Garbarze i fragment
iluminacji dokumentu Zygmunta III Wazy, którym król zatwierdza statuty cechu kurdybanków
krakowskich, kazimierskich i kleparskich51, musimy stwierdzić, iż są to wyobrażenia niemal tożsame. Ukazują rzemieślnika stojącego przy podpartej ławie garbarskiej, trzymającego oburącz
nóż garbarski zwany mizdrownikiem, którym oczyszcza skórę rozpiętą na ławie. Kompozycję

47
48
49
50
51

Z. Ameisenowa, Kodeks Baltazara Behema, tabl. II.
A. Chmiel, Godła cechowe i przemysłowe, s. 10–11, il. 56–59.
T. Mańkowski, Lwowski cech malarzy, s. 150.
E. Bimler–Mackiewicz, Znaki cechowe, s. 56–57.
Biblioteka PAU i PAN, sygn. dok. 188, zob. Kraków europejskie miasto, nr V.70, s. 313.
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dokumentu dopełnia herb wystawcy: Orzeł Biały ze Snopkiem Wazów na piersiach umieszczony
w ozdobnym barokowym kartuszu, na którym spoczywa złota corona clausa.
Podobną, iście rodzajową scenę odmalowano na dokumencie, który został wygotowany
w kancelarii koronnej 24 VII 1757 r., którym August III Wettin, król polski, potwierdza, na
prośbę starszych cechu kotlarzy miasta Starej Warszawy, artykuły cechowe52. W inicjałowej
ramie wyobrażono kotlarza przy pracy, który odziany w błękitny fartuch i czerwoną czapkę,
stojąc przy kowadle za pomocą klepaka opracowuje górną krawędź miedzianego kotła. Obok
warsztatu pośród złotej floratury wypełniającej przestrzeń obrazu widnieją gotowe już wyroby
warsztatu: kocioł i dzban — często pojawiające się w ikonografii cechu atrybuty rzemiosła53
(il. 8).
Przedstawiono wybór kilkunastu dokumentów wystawionych w XVI–XVIII w., opatrzonych wystrojem graficzno–malarskim, w obrębie którego manifestowano znaki ukształtowane
jako godła cechowe (umieszczone w tarczy bądź na ozdobnym kartuszu) lub zaprezentowano
atrybuty odgrywające rolę znaków identyfikujących rzemiosło, właściwe dla różnych cechów
rzemieślniczych działających w miastach królewskich i prywatnych. Zwraca uwagę fakt, iż ich
ekspozycja dokonywana była zazwyczaj jako element składowy szerszych kompozycji heraldycznych angażujących herb wystawcy dokumentu, a także herb miasta, w którym działał
cech. Analiza zgromadzonych archiwaliów dotyczących contuberni działających w Polsce we
wskazanym okresie przekonuje, iż zdecydowanie częściej stosowaną praktyką była prezentacja
w oprawie graficzno–malarskiej jedynie herbów lub znaków wystawców, którzy z mocy posiadanego prawa potwierdzali statuty cechowe, często rozszerzając je, na prośbę starszych cechu,
o nowe przywileje. Ta niezwykle prosta, skondensowana, a zarazem czytelna dla szerokiego
kręgu odbiorców forma komunikatu wskazywała precyzyjnie dysponenta prawa. Zinwentaryzowano kilkadziesiąt dokumentów54, w których prezentowano herb lub inny znak (cyfry
52

AGAD, dok. perg. 8788. Repr. Orzeł Biały godło państwa polskiego, tabl. XI.
E. Bimler–Mackiewicz, Znaki cechowe, s. 183.
54
Zob. przyp. 8 oraz AGAD, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn.: dok. perg. 1718 — 29 II 1701 r.,
August II zatwierdza ustawy cechu guzikarzy miasta Starej Warszawy; dok. perg. 1719 — August II zatwierdza
ustawy i artykuły warszawskiego cechu krawców; dok. perg. 1720 — 21 XI 1720 r., August II konfirmuje przywileje i artykuły cechu siodlarzy miasta Starej Warszawy; dok. perg. 1731 — 26 VIII 1670 r., Michał Korybut
Wiśniowiecki konfirmuje artykuły cechu piwowarskiego przyjęte przez Radę Miasta Nowej Warszawy; dok. perg.
1733–9 VII 1681 r., Jan III Sobieski potwierdza przywileje i prawa cechu słodowników i karczmarzy miasta Nowej Warszawy, nadane przez jego poprzedników Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego zawierające
potwierdzenia praw cechu wydane przez Zygmunta Augusta; dok. perg. 1757 — Stanisław August Poniatowski
potwierdza i transumuje artykuły cechu rybackiego; 1768 oraz AN w Krakowie, dokumenty sygn.: 29/131/21
DD 21–4 XII 1752 r., August III, król polski, zatwierdza przywileje cechu chirurgów krakowskich; 29/173/8
DD 44 — 21 IV 1676 r., Jan III, król polski, zatwierdza przywileje cechu rybaków krakowskich; 29/181/6 DD
78 — 17 II 1701 r., August II, król polski, zatwierdza ustawy cechu stelmachów, kołodziejów, bednarzy i stolarzy
krakowskich nadane przez Jana III; 29/172/10 DD 100 — 7 XII 1669 r., Michał, król polski, zatwierdza prawa
i przywileje mieczników krakowskich z 1580 r.; 29/172/11 DD 101 — 1703 r., August II, król polski, potwierdza przywileje cechu mieczników krakowskich wydane przez jego poprzedników (w wystroju portret władcy);
29/138/16 DD 153 — 18 XII 1697 r., August II, król polski, zatwierdza przywileje cechu garncarzy krakowskich;
29/138/17 DD 154 — 20 XI 1738 r., August III zatwierdza przywileje cechu garncarzy krakowskich; 29/180/1
DD 157 — 21 I 1588 r., Zygmunt III, król polski, zatwierdza statuty i przywileje cechu kowali i ślusarzy krakowskich; AKK 92 DD 164 — 23 X 1722 r., August II, król polski, zatwierdza artykuły nowo założonej kongregacji
kupieckiej krakowskiej; 29/178/7 DD 207 — 5 VII 1700 r., August II, król polski, zatwierdza artykuły cechu
siodlarzy z 1569 r.; 29/134/4 DD 214 — 19 X 1697 r., August II zatwierdza statuty kongregacji drukarzy Akademii Krakowskiej z 1691 r.; 29/154/4 DD 219 — 29 VI 1585 r., Stefan Batory, król polski, zatwierdza artykuły
cechu kuśnierzy krakowskich z 1585 r.; 29/159/19 DD 228 — 15 XI 1704 r., August II, król polski, zatwierdza
53
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królewskie) identyfikujący wystawcę dokumentu. Odnotować należy również bardzo dużą
liczbę dokumentów pozbawionych jakichkolwiek dekoracji graficzno–malarskich. Należałoby zatem postulować dalszą planową kwerendę materiału dokumentowego i aktowego okresu
staropolskiego związanego z cechami rzemieślniczymi, prowadzoną pod kątem ich ikonografii.
Pozwoli ona w moim przekonaniu rozszerzyć wiedzę o roli i funkcjonowaniu dokumentu w życiu organizacji cechowej, określić krąg zleceniodawców i wykonawców prac malarskich oraz
przyczynić się do pełniejszego rozpoznania symboliki cechowej oraz heraldyki miast i znaków
używanych przez ich mieszkańców.

przywilej dla cechu kuśnierskiego zabraniający ludziom spoza cechu sprzedawać wyroby kuśnierskie; 29/168/3
DD 300 — 27 II 1545 r., Zygmunta I, król polski, zatwierdza i transumuje akt z 26 V 1495 r. króla Jana Olbrachta, który zatwierdza przywilej dla piekarzy krakowskich; 29/168/5 DD 302 — 31 III 1552 r., Zygmunt August,
król polski, zatwierdza artykuły cechu piekarzy krakowskich; 29/129/4 DD 352 — 20 II 1676 r., Jan III zatwierdza artykuły cechu blacharzy; 29/176/6 DD 354 — 30 VII 1735 r., August III, król polski, zatwierdza artykuły
cechu blacharzy krakowskich; 29/176/41 DD 454 — 5 XII 1746 r., August III, król polski, transumuje przywileje cechu rzeźników krakowskich kazimierskich i kleparskich; 29/176/42 DD 455 — 26 XI 1766 r., Stanisław
August Poniatowski, transumuje dokumenty poprzedników wydane dla cechu rzeźników (malarz W. Domański);
dok. perg. 678 — 10 VII 1583 r., Stefan Batory zatwierdza i powtarza akt z 29 VII 1583 r., w którym Rajcy
m. Kazimierza zatwierdzają statuty cechu słodowników, piwowarów i karczmarzy kazimierskich oraz Fundacja
książąt Czartoryskich MNK, B. Czart. dokumenty sygn.: dok. perg. 146 — 3 III 1581r., Stefan Batory transumuje dokumenty Zygmunta I Starego i Zygmunta Augusta i zatwierdza przywileje dla krawców krakowskich;
dok. perg. 194 — 7 V 1638 r., Władysław IV Waza, zatwierdza dokument Zygmunta Augusta z 1 VII 1570 r.,
którym ten zatwierdza artykuły cechu malarzy i pozłotników krakowskich, rozszerzając je o nowe artykuły (bogata oprawa — portrety władców, przedstawienia figuralne) oraz Archiwum Państwowe w Toruniu, dokumenty
sygn.; Cech Szyprów w Toruniu, sygn. nr 4 — 30 VII 1677r., Jan III, potwierdza i transumuje statut cechu szyprów toruńskich nadany im przez Radę m. Torunia w 1569 r., potwierdzony przez Stefana Batorego w 1577 r.,
Jana Kazimierza w 1648 r. i Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1670 r.; Korporacja Kupców w Toruniu, sygn.
nr 3 — 22 XII 1702 r., August II potwierdza i transumuje statut toruńskiej Korporacji Kupców, nadany przez
Radę m. Torunia w 1676 r.; Korporacja Kupców w Toruniu, sygn. nr 2 — 20 VII 1677 r., Jan III Sobieski, król
polski, potwierdza i transumuje statut toruńskiej korporacji kupców, nadany przez Radę m. Torunia 1676 r.;
Cech Blacharzy w Toruniu, sygn. nr 1 — 22 VI 1689r., Jan III, potwierdza przywileje cechu blacharzy toruńskich nadane im przez Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1671 r.; Bractwo Strzeleckie w Toruniu sygn. nr 4
— 1765 r., Stanisław August Poniatowski, król polski, transumuje i potwierdza dokument Augusta III z 1736 r.
zatwierdzający wszystkie dotychczasowe przywileje Bractwa Strzeleckiego w Toruniu.
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RECENZJE

Tadeusz Garczyński, Dorpowscy w Prusach Królewskich
i Wielkopolsce. Studium genealogiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2012, 336, [2] s., [4] s. tabl. złoż.
Na rynku wydawniczym pojawiła się kolejna monografia rodzinna. Na warsztat została wzięta rodzina Dorpowskich pochodząca
z Dorposza, wsi położonej w Prusach Królewskich. Trudu zebrania materiałów i ich opracowania podjął się nieznany dotąd badacz. Informacje zawarte na ostatniej stronie okładki
i opinie wybitnych recenzentów niewątpliwie
zachęcają i przekonują do lektury książki.
Układ książki jest czytelny i przejrzysty. Jest
ona podzielona na nienumerowane rozdziały:
uwagi Od autora (s. 5), Wstęp (s. 7), Linie rodowe i ich herby (s. 9–15), Najstarsze wzmianki
(s. 17–20). Następnie w rozdziałach A. Linia
starsza „z Krowiczyna” (herbu Junosza) (s. 21–
117) i B. Linia młodsza „z Dorposza” (herbu
Leliwa) (s. 119–265) omówiono odpowiednio
siedem i dziewięć pokoleń Dorpowskich; oba
te rozdziały zawierają w sumie biogramy 125
osób. Wreszcie zamykają książkę Bibliografia
(s. 267–281) i Załączniki (s. 283–288), na
które składają się tablice genealogiczne (dwie
wklejki z czterema drzewami), Indeks osób
(s. 289–326) oraz Indeks miejscowości (s. 327–
336). Jest to więc wydawnictwo o czytelnym,
uporządkowanym układzie, przemyślane co do
budowy, przejrzyste. Książka zawiera kolorowe ilustracje (herbów i fotografie dokumentów). Niestety, kolorowe fotografie odcisków

pieczęci są różnej jakości: o ile jeden z nich
(w czarnym laku) przypomina czarną plamę
i nie sposób dostrzec tam czegokolwiek (s. 12),
o tyle druga pieczęć (w czerwonym laku) jest
bardziej czytelna i można tam chyba dostrzec
herb Leliwa (s. 15). Czytelnik nie jest jednak
do końca pewien, czy dlatego widział Leliwę,
że się tego herbu tam spodziewał, czy jednak
faktycznie się on tam znajduje? Jeżeli jesteśmy
przy ilustracjach, to zauważmy, że w książce
brakuje mapy z zaznaczonymi posiadłościami
rodziny, która jest przydatna w tego typu pracy.
Rozpoczynając przegląd książki od rozdziału Od autora, zauważmy, że znalazło się tam
stwierdzenie Autora, że książka jest próbą całościowego ukazania losów Dorpowskich (s. 5);
to samo zostało powtórzone we Wstępie (s. 7).
Nie można się jednak do końca z tym zgodzić.
Wydaje się, że powinna ona raczej nosić tytuł:
Dorpowscy w Prusach Królewskich i Wielkopolsce w XVI–XIX w. Studium genealogiczne lub
podobny. Inaczej mówiąc, Autor praktycznie
pominął okres średniowiecza. Szczególnie jest
to widoczne w dwóch rozdziałach książki: Linie rodowe i ich herby oraz Najstarsze wzmianki.
Zanim zajmiemy się kwestią Dorpowskich
w średniowieczu, odniesiemy się do rzeczy
ogólnych, zawartych we Wstępie, gdzie Autor
opisuje bazę źródłową, która pozwoliła mu
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stworzyć recenzowaną książkę. Korzystnie,
a wręcz imponująco prezentuje się baza źródeł
rękopiśmiennych wykorzystanych przez Autora. Choć trzeba zauważyć, że są to głównie archiwalia bydgoskie, gdańskie, poznańskie i toruńskie. Brak jest natomiast źródeł z archiwów
warszawskich (jak choćby Archiwum Radziwiłłów w AGAD) czy krakowskich. Zwróćmy
tu uwagę na jedną rzecz: Autor często cytuje
rękopis (a w zasadzie wydruk komputerowy)
ze spuścizny dra Wojciecha Skoworońskiego,
przechowywany w Poznańskim Towarzystwie
Przyjaciół Nauk. Jest to praca praktycznie nieznana w środowisku historyków i szkoda, że
autor nie postarał się ocenić jej poziomu naukowego i wykazać przydatności do badań genealogicznych. Natomiast opracowania zostały
niestety wykorzystane raczej skromnie — Autor ograniczył się do tych najpowszechniejszych
i tych najłatwiej dostępnych. Autor wyraźnie
nie zna wielu prac ważnych dla tematu, którego się podjął (będzie o tym jeszcze mowa niżej,
przy omawianiu szczegółów). Należy zgłosić
jeszcze dwie uwagi. Pierwsza dotyczy faktu, że
Autor podaje we wszystkich przypisach pełen
opis bibliograficzny cytowanych prac. Tymczasem można przecież po pierwszym cytowaniu
odwoływać się poprzez skrócone zapisy, a po to
jest spis źródeł i literatury, aby taki skrótowy
zapis rozwiązać. Druga to fakt, że sam podział
na źródła i literaturę został dokonany nie do
końca poprawnie, czego przykładem mogą być
prace: pamiętniki Maskiewiczów, Nekrolog
koronowski czy Akta sejmikowe województw
poznańskiego i kaliskiego. Prace te zdecydowanie powinny być ulokowane wśród źródeł.
Błędem jest też porządkowanie części źródeł
według nazwisk ich wydawców.
W rozdziale Linie rodowe i ich herby Autor
objaśnia, że Dorpowscy herbu Junosza pisali się z Krowiczyna i byli głównie katolikami
(s. 9), druga linia zaś „powiązana z pierwszą
pokrewieństwem”, którego jednak Autor nie
objaśnia, była w większości wyznania ewangelickiego, pieczętowała się Leliwą (a także
odmianą tego herbu) i pisała się „Dorpowski

z Dorposza” (s. 13). Tę różnorodność Autor
skwitował tylko krótką uwagą: „W zasadzie
wyróżniamy dwie linie Dorpowskich odmiennie się podpisujące i pieczętujące” (s. 9).
Konstatacja ta nie wywołała u Autora jakiegokolwiek refleksji. Ciekawe, że Autor wśród
„protoplastów” Junoszów Dorpowskich widzi
dwóch braci przyrodnich (s. 10)! Mieli to być:
„Maciej z Krowiczyna Dorpowski (występujący już w 1551 r.) i Jan Skłudzewski zwany Dorpowskim lub Krowickim (wymieniony w dokumentach już w 1555 r.)”. Z tej samej matki
— czy z tego samego ojca? Tego Autor nie wyjaśnia, a jest to przecież kapitalny moment na
zajęcie się sprawą różnych herbów noszonych
przez Dorpowskich, piszących się z tego samego Dorposza. Jednak Autora ten temat zupełnie nie zainteresował. Niestety, Autor nie wyjaśnił też, czy przeczytał tę informację w jakimś
dokumencie, czy też był to tylko jego domysł!
A przecież aż się prosi, by zacytować fragment
takiego dokumentu i opisać kontekst, w którym w taki sposób zostali oni razem wymienieni i zapisani.
Autor bez żadnego uzasadnienia traktuje
więc obie badane przez siebie rodziny, nazywając je Linią starszą „z Krowiczyna (herbu Junosza)” oraz Linią młodszą „z Dorposza (herbu
Leliwa)” jako jedną mimo wyraźnych przesłanek wskazujących, że są one różne. Co więcej,
Autor zna i cytuje pracę Jacka Kowalkowskiego, która omawia błędy w wydanym przez Bibliotekę Kórnicką herbarzu Dachnowskiego.
A tam pokazano, że Dachnowski potraktował
Dorpowskich jako dwie odrębne rodziny1. Do
tych przesłanek trzeba zaliczyć pisanie się z różnych miejscowości, posiadanie innych dóbr
i wreszcie używanie różnych herbów. Zauważmy bowiem, że zdaniem Autora Linia starsza
pisała się z Krowiczyna i Sitna, a Linia młodsza
z Dorposza i Skłudzewa. Rozdrobnienie własności szlacheckiej w Dorposzu, skoro oprócz
1

J. Kowalkowski, Kórnicka edycja herbarza J. K. Dachnowskiego, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne”
8: 1996, s. 120–121.
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Dorpowskich z Krowiczyna, Sitna i Skłudzewa były też działy Bolimińskich (s. 120), rodziny herbu Leszczyc, jak chce Dachnowski,
potwierdza możliwość występowania tam różnych rodzin2.
Autor czasami nie podaje źródeł przytaczanych informacji. Jako przykład może posłużyć
wiadomość o naukach kanonika chełmińskiego Jerzego Dorpowskiego (s. 68) i jego brata
Daniela (s. 74) w gimnazjum w Braniewie
i przynależności ich obu do działającej tam Sodalicji Mariańskiej. Informacja ta może pochodzić jedynie z pracy Uczniowie–Sodalici Gimnazjum Jezuitów w Brunsberdze (Braniewie)
1579–1623, oprac. M. Inglot i L. Grzebień,
Kraków 1998, s. 85. Tymczasem ani w przypisach, ani w spisie źródeł nie znajdujemy tej
pozycji. Jeżeli jesteśmy już przy wykształceniu Dorpowskich, to wskażmy, że Autor nie
zauważył studiów uniwersyteckich w Altdorfie i Tybindze jednego z najbardziej znanych
członków rodziny, a mianowicie późniejszego
kanonika chełmińskiego Jerzego Aleksandra.
W pracy dominuje genealogia oraz informacje majątkowe, brak jest w zasadzie informacji
o działalności publicznej Dorpowskich. Tymczasem służyli oni licznie w wojsku i posłowali na sejmiki i sejmy. Zaś Ernest Chryzostom
Dorpowski był przecież wybitnym politykiem
nie tylko w skali Prus, a działał w obfitującej
w wydarzenia epoce saskiej. Opisu działalności publicznej członków rodziny w tej pracy
wyraźnie zabrakło. Zwróćmy jeszcze uwagę na
fakt, że Autor nie zna biogramu wojewody Ernesta Chryzostoma, autorstwa S. Achremczyka, zamieszczonego w Słowniku biograficznym
Pomorza Nadwiślańskiego (t. I, Gdańsk 1992,
s. 345–346). Zabrakło w pracy próby odniesienia się do jeszcze jednego ważnego zagadnienia, a mianowicie do narodowości członków
rodziny Dorpowskich. Chodzi tu o rodzinę
herbu Leliwa, której członkowie wyraźnie,
począwszy od 2. połowy XVII w., obracają się
2

J. K. Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich
z XVII wieku, wyd. Z. Pentek, Kórnik 1995, s. 144.

wśród rodzin z niemieckiego kręgu kulturowego (Golczowie, Kleistowie, Unrugowie i inni).
Widać też, że potomkowie IX pokolenia noszą
już wyraźnie niemieckie imiona i działają poza
polskim obszarem etnograficznym. Proces
niemczenia się szlachty Prus Królewskich pomiędzy 1772 a 1918 r. nie został dotąd w sposób szczegółowy omówiony w literaturze, a jedynie wskazany w postaci statystyk. Dlatego
szkoda, że autor nie próbował z tej strony spojrzeć na losy Dorpowskich, a w ich przypadku
jest to przecież proces łatwy do wychwycenia.
Praca zawiera olbrzymi materiał faktograficzny, choć można zastanawiać się, czy potrzebne są pełne dane z aktów chrztów i małżeństw, często omawiane dwukrotnie: przy
rodzicach i przy dzieciach. Oczywiście, listy
świadków czy rodziców chrzestnych są również
ważne, odkrywając nam krąg rodzinno–towarzyski danej osoby, ale ponieważ w pracy nie
podjęto tego tematu, należy uznać je za zbędne. Z drugiej strony brak jest szerszych wniosków, zwłaszcza na tle porównawczym. Nie
mogą tego zastąpić krótkie rozdziały Podsumowanie i Wnioski.
Do błędów technicznych należy też zaliczyć
sposób konstruowania przypisów: praktycznie
jeden przypis dla jednego biogramu. Nie budzi
wątpliwości, gdy chodzi o osobę, w odniesienie do której mamy dwie czy trzy wzmianki
źródłowe, ale w przypadku osób o rozbudowanych biogramach trudno jest przypisać konkretną wiadomość danemu źródłu czy opracowaniu. A przecież praca naukowa powinna być
tak zbudowana, aby zachować możliwość weryfikacji podanych informacji i zbudowanych
hipotez przez innych badaczy. Ponadto, długie
przypisy, często liczące powyżej strony tekstu
i ciągnące się przez dwie strony książki, przeszkadzają w systematycznej lekturze.
Trzeba też zwrócić uwagę na denerwującą
manierę Autora polegającą na dość częstym zapisie nazwisk jedynie w postaci inicjału. Zatem
Dorpowski staje się „D.”, Krowicki — „Kr.”,
Gogoliński — „G.”, Mostowski — „M.” itd.
Nie bardzo wiadomo, czemu ten zabieg służył?
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Przecież w obrębie biogramu wystarczy raz
wymienić nazwisko osoby, a potem używać
imienia, urzędu czy nazwy miejscowości jako
wyróżnika.
Autor wbrew tytułowi nie zajął się w ogóle wcześniejszymi dziejami Dorpowskich czy
też może bardziej precyzyjnie: właścicielami
Dorposza w średniowieczu. Tymczasem już
pobieżne sprawdzenie jedynie drukowanych
źródeł pozwala na wskazanie takich osób3.
Analiza wcześniejszej struktury własnościowej
w Dorposzu niewątpliwie pomogłaby w rozwikłaniu problemu pochodzenia różnych rodzin
Dorpowskich. Podobnie jak średniowiecze,
Autor potraktował po macoszemu XIX i XX
wiek. W biogramach IX pokolenia rodziny
pieczętującej się Leliwą możemy znaleźć krótkie informacje o dzieciach bohaterów biogramów, czyli o X pokoleniu. Nadmieńmy, że jest
to złamanie formuły pracy, choć rozumiemy,
problemy Autora wynikające ze zmiany źródeł pomiędzy XVIII a XIX w., a także między
Rzeczpospolitą a Królestwem Pruskim. Swoją
drogą, mimo prób wyjaśnienia tego przez Autora, nie rozumiemy, dlaczego numeracja pokoleń w linii B zaczyna się od liczby II.
Nasze największe wątpliwości budzą ustalenia Autora dotyczące genealogii pierwszych
pokoleń Dorpowskich. Do wielu ustaleń Autora należy podchodzić bardzo ostrożnie, tam
bowiem, gdzie źródła milczały na ten temat
i Autor zmuszony był dokonywać samodzielnych identyfikacji osób i wyznaczał ich miejsce
w genealogii Dorpowskich, najczęściej popełniał błędy. Skutkowało to między innymi błędnym ułożeniem genealogii pierwszych pokoleń
Dorpowskich. Tylko tytułem przykładu, bo
proces postępowania Autora jest za każdym
razem podobny, może być biogram Macieja
(s. 29–35), którego Autor uważa za syna (s. 29)
„Jana Dorpowskiego(?)”, czyli identyfikuje go
3

Tylko tytułem przykładu: Regesta historico–diplomatica
Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1525, Pars II,
bearb. E. Joachim, hrsg. von W. Hubatsch, Göttingen
1948, nr 774, 1129, 1252, 1268.

błędnie z Maciejem należącym do Dorpowskich z Sitna. I chociaż Autor pisze, że być
może są w tym biogramie dane dotyczące Macieja, którego my tu uznajemy za domniemanego syna Andrzeja, to jednak w rzeczywistości tylko jedna zawarta tam informacja dotyczy
Macieja z Sitna, a reszta opisuje działalność
właśnie tego drugiego Macieja Dorpowskiego
herbu Junosza. Co przeczy identyfikacji przyjętej przez Autora? Przede wszystkim to, że
Maciej nie miał (poza wskazaną już wyżej jedną wzmianką dotyczącą jego imiennika z Sitna) żadnej własności w Sitnie i jak się zdaje ten
nie mający własności w Sitnie nigdy nie został
nazwany synem Jana, poza tym Maciej ten ma
o wiele wyższy status społeczny niż Dorpowscy z Sitna i dziedziczył dowodnie na (s. 33)
Dorposzy Szlacheckiej, Rybieńcu i Brachnowce (tu wcześniej miał swoją własność Andrzej Krowicki–Dorpowski). Podobnie stało
się z bratem Macieja, Janem. Tyle, że w tym
przypadku najwyraźniej dodatkowo dane dotyczące jednej osoby zostały rozdzielone na
dwóch Janów z dwóch następujących po sobie
pokoleń (s. 35–37 i 40–43). Wygląda zresztą
na to, że w biogramie Jana (s. 40–43) mogą
się znajdować dane dotyczące nawet trzech
różnych Janów Dorpowskich. Podobnie błędne są próby identyfikowania Adama syna Jana,
wnuka Jana Dorpowskiego z Sitna i przypisania go do Krowickich Dorpowskich ze względu na odnalezienie w źródłach przypadkowej,
acz chronologicznie pasującej, informacji źródłowej mówiącej o działaniach prawnych Generosi Adamie Krowickim, synu Generosi Jana
Krowickiego (s. 46). Jednak ów Adam Krowicki nie występuje jako Dorpowski! Nie ma
również żadnego źródłowego poświadczenia, iż
miał on swą własność w Dorposzu, Sitnie lub
Skłudzewie. Poza tym zupełnie różny (wykluczający identyfikację) jest status społeczny obu
tych Adamów! Wątpliwe, by Dorpowskich
Sicińskich określano w źródłach terminem
Generosi.
Spróbujemy więc, wyłącznie na podstawie informacji podanych przez Autora,
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wykorzystując jednak inne niż On założenia
(kryteria), ustalić genealogię pierwszych pokoleń Dorpowskich. Zacząć trzeba od tego,
że dla Autora najważniejsza przy umieszczaniu
osób w genealogii była ich przynależność herbowa i to jej przyporządkował Autor wszystkie
inne kryteria. Dla nas wyznacznikiem miejsca
w genealogii rodziny Dorpowskich będzie potwierdzona źródłowo filiacja, a gdy tej brak, to
dziedziczenie i pisanie się z określonych dóbr.
Ale ważny będzie również status społeczny
i majątkowy danej osoby. Przynależność rodową (używany herb), jeśli będzie to możliwe,
postaramy się określić dopiero po odtworzeniu, w oparciu o nasze kryteria, genealogii
Dorpowskich.
Opisane wyżej kryteria pozwoliły dostrzec
przynajmniej dwie, może trzy, najpewniej odrębne genetycznie, czyli należące do różnych
rodzin linie Dorpowskich. Byłyby to: linia pisząca się z Sitna (Dorpowscy–Sicińscy), linia
pisząca się z Dorposza i Skłudzewa (Dorpowscy, Krowiccy, Skłudzewscy) herbu Junosza i linia pisząca się ze Skłudzewa, herbu Leliwa.
Na podstawie przedstawionych przez Autora materiałów genealogię Dorpowskich–Sicińskich należałoby przedstawić w sposób jak
w Tablicy 1 poniżej:

Przedstawiona wyżej genealogia wyłania
się w sposób jednoznaczny z przedstawionych
przez Autora materiałów. Podane wprost filiacje
nie pozostawiają pola do interpretacji. Można
genealogię tych Dorpowskich skonstruować jedynie w zaproponowany poniżej sposób, a nie
tak jak to uczynił Autor (Tablica 1. A. Linia
starsza z „Krowiczyna”, s. 285). Podstawowym
błędem Autora było to, że zignorował fakt, że
ze źródeł wprost wynika, iż przedstawiciele tych
Dorpowskich dziedziczyli jedynie w Sitnie i nie
posiadali części w innych wsiach i co najważniejsze, w ogóle nie posiadali działów w Dorposzu. Autor w biogramie pierwszego znanego
ze źródeł przedstawiciela tej linii Dorpowskich
stwierdził nawet, że: „Jan nie pisał się »z Krowiczyna Dorpowski«, ale »Dorpowski z Sitna
Wielkiego« lub niekiedy »Siciński (Sicieński)«”
(s. 21). Wbrew temu, co pisze Autor (np. s. 20),
że od wyżej wymienionego Jana „można wywieść ograniczony ciąg genealogiczny jego
potomków, przypuszczalnie boczną gałąź linii
Dorpowskich z Krowiczyna”; a także (s. 46)
błędnie identyfikując Adama syna Jana Dorpowskiego z Adamem synem Jana Krowickiego; to jednak Dorpowscy–Sicińscy ani razu nie
zostali nazwani Krowickimi! Rodzina Dorpowskich–Sicińskich najpewniej wymarła albo też

Tablica 1. Uproszczona genealogia Dorpowskich z Sitna, zwanych również Sicińskimi4

4

Daty śmierci Dorpowskich przedstawione w schematach
nie zawsze będą zgodne z tymi, które Autor zamieścił w spo-

rządzonych przez siebie tablicach genealogicznych, co wynika z niewłaściwej identyfikacji osób dokonanej przez Autora.
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wtopiła się w inne rodziny — być może, w tym
kontekście, warto przyjrzeć się Sicińskim? Nie
jest znana przynależność rodowa tej rodziny.
Opierając się jedynie na danych przedstawionych w recenzowanej książce, nie mamy żadnych przesłanek, by móc ją określić.
Genealogia Krowickich–Dorpowskich–Skłudzewskich prezentuje się (na podstawie informacji zamieszczonych w recenzowanej książce)
w sposób następujący:
Tablica 2. Uproszczona genealogia trzech pierwszych
pokoleń Krowickich–Dorpowskich–Skłudzewskich
herbu Junosza

Junosza, wziął jej nazwisko, a pozostawił swój
herb, czyli Leliwę. Błąd tradycji polega tu chyba
tylko na zniekształceniu nazwiska i pomyleniu
herbów, bo to Krowiccy z ziemi dobrzyńskiej
byli Junoszami. Przedstawiciele tej linii konsekwentnie używali herbu Junosza i początkowo
pisali się z Krowiczyna lub Krowickimi, ale
też i ze Skłudzewa (czy raczej Skłudzewskimi),
manifestując w ten sposób swoją odrębność
wobec pozostałych Dorpowskich.
Niejasna pozostaje filiacja Leliwitów Dorpowskich, dość wyraźnie bowiem możemy
wskazać istnienie i takiej rodziny.
Tablica 3. Uproszczona genealogia trzech pierwszych
pokoleń Dorpowskich h. Leliwa

Rodzina ta używała herbu Junosza, co jednoznacznie wynika z dostępnego materiału
źródłowego. Jej protoplastą był najpewniej Andrzej Krowicki zwany również Dorpowskim.
Postać ta całkiem nieźle wpisuje się w przekaz
tradycji odnotowany w uzupełnieniach do herbarza Niesieckiego przez Krasickiego (z powołaniem na Manuskrypt Helsbergski, a więc na
jeden z rękopisów herbarza Dachnowskiego)6
i powtórzony później w herbarzu Uruskiego7
o Andrzeju Krowickim (Kronickim jak podają Krasicki i za nim Uruski), który w XVI w.
zaślubił ostatnią dziedziczkę Dorposza herbu
5

Być może istniało dwóch Andrzejów Krowickich Dorpowskich? Patrząc na chronologię można by w nich
widzieć może ojca i syna? Zachowane materiały źródłowe wskazują bowiem, że działalność Andrzeja należy
zamknąć latami 1497–1552. A taka rozpiętość lat jest
mało prawdopodobna, choć nie niemożliwa. Jednak
pojawiła się również zapiska mówiąca, że Andrzej zmarł
w 1534 r. Na podstawie danych przedstawionych przez
Autora trudno to rozstrzygnąć.
6
[K. Niesiecki], Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego S.J.,
wyd. J. N. Bobrowicza, t. 3, Lipsk 1839, s. 390.
7
S. Uruski, A. A. Kosiński, A. Włodarski, Rodzina.
Herbarz szlachty polskiej, t. 3, Warszawa 1906, s. 231.

Wydaje się, że użycie tego herbu nie była
jedynie dziełem przypadku lub chęci przypisania się przedstawicieli tej rodziny do zdobywających w owym czasie pozycję innych Leliwtów
z ziem pruskich. Można ostrożnie postawić
tezę, że była to rodzina odrębna genetycznie od
pozostałych Dorpowskich (może miejscowego
pochodzenia?). Dorpowscy ci pisali się ze Skłudzewa (podobnie jak wyżej wymieniona linia
herbu Junosza, możliwe więc, że obie te linie
łączyło jednak jakieś pokrewieństwo — choć
raczej nie po mieczu). Pierwszy przedstawiciel
tej rodziny — Łukasz (s. 120) zapisany został:
„Luca Dorpowski zu Sklozno?”. Możliwe więc
jednak, że należy ich łączyć np. z XV–wiecznymi posiadaczami Skłudzewa8?
8

Czy nazwa Skłudzew nie pochodzi od pruskiego imienia Sklodo, co mogłoby wskazywać pochodzenie pierwszego właściciela tej wsi? Ostatnio o Sambie tego imienia
i jego potomkach pisał G. Białuński, Studia z dziejów
rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII–XVIwiek),
Olsztyn 2012, według indeksu. Warto dodać jeszcze, że
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Recenzje

Trudno jest jednoznacznie ocenić recenzowane opracowanie. Niewątpliwie Autor rozumie język przekazu dokumentów i co ważniejsze potrafi go w dość klarowny sposób
przekazać, choć nie zawsze współczesnym językiem. Autor wykonał również tytaniczną pracę, przeglądając wiele źródeł. Jednak cóż z tego,
skoro najwyraźniej nie potrafi identyfikować
osób, a to już dość poważny zarzut, niweczący w gruncie rzeczy wspomniane dokonania.
Autor tworzy przez to nowe byty, np. w indeksie (s. 297) znalazł się „Dorpowski — Adam
alias Krowicki syn Jana II z Sitna”, a dotyczy
to dwóch obcych sobie osób — Adama Dorpowskiego i Adama Krowickiego, nie ma też
jakichkolwiek przesłanek, by przyjąć ustalenia
(identyfikację) Autora w tym względzie. Braki
warsztatowe stały również niewątpliwie u podstaw błędnego skonstruowania genealogii
pierwszych pokoleń Dorpowskich. Wygląda
również na to, że Autor przystąpił do pisania
monografii z określoną tezą, której za wszelką cenę starał się dowieść. Tak bowiem można wytłumaczyć brak zainteresowania Autora
ważnymi kwestiami, jak np. powodami, dla
których przedstawiciele jednej rodziny mieliby
używać dwóch różnych herbów. Tego bowiem
z recenzowanej pracy ostatecznie się nie dowiemy. Stąd również musi wynikać brak zainteresowania Autora Krowickimi herbu Junosza
z ziemi dobrzyńskiej — najwyraźniej protoplastami jednej z linii Dorpowskich. Tu możemy również wskazać, że z niezrozumiałych
względów Autora zupełnie nie zainteresowały
wydawnictwa źródłowe i literatura podające
podstawowe informacje na ten temat9. Niestety Autorowi zdarzało się również korzystać wybiórczo z literatury. Dobrym tego przykładem
jest dzieło siostry M. Borkowskiej, Leksykon

zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 1,
Polska Zachodnia i Północna, Warszawa 2004,
s. 75 i 299: z dwóch zakonnic o nazwisku Dorpowska Autor zauważył tylko jedną Urszulę/
Humbelinę (nota bene siostry Humbeliny
Dorpowskiej próżno szukać w indeksie; figuruje tam tylko pod swym świeckim imieniem
Urszuli); drugiej zakonnicy, toruńskiej cysterki
Doroty Dorpowskiej (zm. p.1731) w książce
nie znajdziemy. Jest też wiele innych drobnych
uchybień: Autor powtarza wielokrotnie te same
informacje (jak np. o Andrzeju Krowickim–
Dorpowskim, s. 17–20 i 22–23) — trzeba to
było rozwiązać inaczej. Dobrym natomiast pomysłem było zamieszczenie opisu dóbr należących na przestrzeni wieków do Dorpowskich.
Często też Autor dodaje od siebie ważne dane
genealogiczne, określając relacje miedzy osobami, gdy nie ma na to potwierdzenia w źródłach
(to więc tylko domysły Autora).
W opracowaniu zdarzają się również literówki, np. na s. 119 jest „1648” powinno
być „1548”). Trudno też np. zaakceptować
sformułowanie (s. 11) „tę legitymację” użyte
względem Doroty Dorpowskiej córki Macieja potwierdzającej, na podstawie herbów zamieszczonych na jej nagrobku, używany przez
nią herb. Wydaje się być anachroniczne w tym
kontekście, ponieważ jest używane dla XIX–
wiecznego procesu potwierdzenia szlachectwa.
Podsumowując, należy stwierdzić, że z recenzowanej pracy na pewno można korzystać, ale zachowując bardzo dużą ostrożność,
zdając sobie sprawę z jej dość poważnych
niedociągnięć.
Piotr Andrzej Dmochowski
i Andrzej Sikorski
Warszawa

domniemany syn Wajsyla m.in. wojewody tczewskiego
(1298 r.) miał nosić takie właśnie imię.
9
W. Wittyg, Nieznana polska szlachta i jej herby, Kraków [1908], s. 159; A. Biliński, Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów, Warszawa 1932, s. 94.
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