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W dniu 19 marca 1812 r. odbyły się wprawdzie hucz,ne imieniny księ
cia, ale sytuacja 7IIllieniała się z dnia na dzień. Zaczynała się wiosna "obfita 
we zdarzenia, nadzieją brzemienna". Korpusy wielkiej armii w swym 
marsZiu na wschód wkraczały na teren Księstwa Warszawskiego. Wzmoc
nione .nowym poborem rekrut'a, wojsko Księstwa grupowało się pod War
szawą, oczekiwano nadejścia pułków polskich wracający,ch z Hiszpanii. 
Wmowiono przerwalIle zimą roboty fortyfikacyjne. Pusty skarb małego 
państewka nie mógł sprostać talk wielkiej mobilizacji sił. Książę, miIl1i
ster wojny i naczelny wódz wysyła list Ul listem (23, 27, 30 marca) do 
Fryderyka Augusta, domagając się ś'rodków na źywIIlość i umundurowa
nie, uzbrojenie, gaże dla żołnierzy, na akcje wywiadowcze. W tej go
rączlrowej atm.o,sferze przygotowań, napięcia i gTlozy nadeszły do War
SUlwy rozkazy Napoleona z dn. 3 i 18 marca, tworzące z trzech dywizji 
armii Księstwa korpus V wielkiej armii pod wodzą Poniatowskiego.1 

Wówczas to, w obliczu nieuchronlIlej bliskiej wojny książę Józef "oby
czajem p:rZ'€ZiOmego rycerza" spisał w pośpiechu swą ostatnią wolę, za
chowując jednak testament przy sobie; dopiero opuszczając z armią 

Warszawę przekazał go w pdl>tad opieczętowanego listu w ręce kasjera 
Wacława Glazera (Glassera). A oto opis tego momentu zawarty w 

1 Korespondencja księcia Józefa Poniatowsktego z Francjq, t. IV, 1812 r., Po
znań 1929, s. 114-118; Sz. A s k e n a z y: Ksiqżę Józef Poniatowski, Warszawa 1974, 
s. 229; M. Kuk i e l: Wojna 1812 Roku, t. I, Kraików 1937, s. 106-113; por. też m. m. 
E. B i g n o n : Polska w r. 1811 i 1813. Wspomnienia dyplomaty, Wilno 1913. 10. 144. 
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oświadczeniu Glazera złożonym dn. 26 stycmia 1814 r. przed notariu
szem WiJncentym Skorochód-Majewskim: "W r. 1812 w m. czerwcu 
w dzień wyjazdu swego ś.p. ks. Józef Poniatowski raczył łaskawie dla: 
słabości mojej zejść na dół do mego mieszkania w pałacu Pod Blachą 
i tam w przytomności Wielmożnego Antoniego Potockiego szefa szwa
dronu, swego adiutanta i Jędrzeja Michałowskiego oddał był do rąk moich 
pismo i te do nas rzekł słowa: >~oto jest mój testament, który po śmierci 
mojej oddać potrzeba albo panu Ignacemu Sobolewskiemu, albo panu 
Linowskiemu« - potem obróciwszy się do samego pana Michałowskiego 
słyszałem, iż to do niego mówił: »Jesteście tam wszyscy, zobaczysz żem 
o tobie nie zapomniał [ ... ]«".2 Testament pozostawał w rękach Glassera, 
aż do dnia publikacji. 

Wiadomość o śmierci wodza - 19 października 1813 r. - szybko 
dotarła do Warszawy. Aleksander Linowski podj ął starania o publikacj ę 
testamentu, jednak, w myśl decyzji sądowej, czynność ta :wstała cxiłożona 
aż d0 nadejścia oficjalnego stwierdzi:mia zgonu.3 Ostatecz.nie dzień 3 grud
nia 1813 r. wyznaczony został na urzędowe otwarcie testamentu, mimo 
nieobecności w kraju Ignacego Sobolewskiego, który w bitwie pod Up
skiem dostał się do niewoli. W lokalu sądowym Trybunału I Instancji 
Departamentu Warszawskiego przy ul. Senatorskiej 460 stawili się oso
biście przed sędzią AIIltOO1im Podoskim, działającym w zastępstwie pre
zesa Trybunału: radca stanu Aleksander Linowski, który otrzymał list 
księcia od Wacława Glazera; świadek podpisany na kopercie listu An
drzej Michałowski; notariusz Gasper Rutkowski, wyznaczony przez sąd 
na kuratora nieobeonych sukcesorów, oraz notariusz, Walenty Skorochód
-Majewski. "Po odstrzyżeniu bez uszkodzenia" trzech pieczęci wyjęto 

z koperty testament, każda jego strona jak i koperta zostały zaparafo
wane podpisem sędziego Podoskiego i po odczytaniu dokumentu oddano 
go, wraz z protolrołem otwarcia listu, mecenasowi Skorochód-Majewskie
mu do aserwacji.4 

W kancelarii Majewskiego dokonano tłumaczenia tekstu na język 

polski i sporządzono co najmniej kilka kopii. Orygill1ał testamentu zacho
wał się w archiwum spadkowym ks. Józefa Poniatowskiego i hr. Teresy 
Tyszkiewiczowej, który to zespół ZIl1ajdf\.lje się obeonie w Archiwum 
GłóWll1ym Akt Dawnych w Warszawie.5 Testament ma formę bifolium 
z cienkiego papieru o znaku wocłIl1ym fabryki w Jeziornie. Dokument 

2 Archiwum m. Warszawy i woj. warszawskiego, Kancelaria notarialna W. Sko
rochód-Majewskiego nr 37, nr dokumentu 2658. 

3 Archiwum spadkowe k s. Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy hr. Tyszkie
wiczowej (cyt. dalej w skrócie ASKsJ) nr 1074. 

4 Archiwum m. Warszawy ... , Księga hipoteczna pałacu Pod Blachą, cimelia. 
5 AGAD, ASKsJ nr 7. 
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umieszczony został w kopercie z grubego czerpanego papieru, opieczę

towanej trzema lakowymi pieczęciami: w środku pieczęć z herbem rodo
wym Foniatowskich "Ciołek", po obu jej stronach pieczęcie sztabu głów
nego z orłem na tarczy i z napisem w otoku "szef sztabu Legii Pierw
szej". Kopia testamentu wraz z jego tłumaczeniem na język polski zmaj
duj e się w aktach kancelarii notarialnej ' Wincentego Skorochód-Majew
skiego. Inny egzemplarz kopii złożony został 22 marca 1816 r. do zbioru 
dokumentów księgi hipotecznej pałacu Pod Blachą.6 Według informacji 
Askenazego kopia dokumentu miała się z.najdować również w aktach 
kancelarii notaria1nej W. Bandtkiego (lecz poda!l1y przez Askenazego nu
mer aktu odnosi się do kancelarii W. Skorochód-Majewskiego), a minuta 
bez podpisu w archiwum Fotockich w Zatorze. Dostała się tam, jak wolno 
sądzić, z papierami właściciela Zatora, Maurycego syna Anny i Aleksan
dra Potockich i zaginęła. (Zasoby tego archiwum zachowały się w sta
nie szczątkowym i obejmują niemal wyłącznie akta gospodarcze dóbr). 
Przypuszczalnie istniały i inne kopie sporządzone dla potl"Zeb przewodu 
spadkowego. 

Pełny tekst testamentu w języku polskim opublikował Aleksander 
Kraushar w r. 1899 7, Władysław Korotyński w dziewięćdziesiątą rocz
nicę śmierci ks. Józefa 8, a także Stanisław Aleksander Boleścic Kozłow
ski w swej książce Józef ks. Poniatowski i ród jego 9, ostatnio zaś Stani
sław Szenic.10 Obszerne fragmenty i streszczenia całości dokumentu podał 
zarówno Skałkowski 11, jak i Askenazy 12, powoływano się na treść testa
mentu w pamiętnikach, we wspomnieniach oraz w opracowaniach histo
rycznych nierzadko z mylącymi informacjami. W tej sytuacji wydało się 
celowym opublikowanie oryginału testamentu ze' względu na wagę do
kumentu, wagę przede wszystkim natury emocjonalnej; wydajemy tekst 
o zmodernizowanej i poprawiOil1ej pisowni oraz w Aneksie tekst o pi
sowni oryginalnej, właściwej epoce (np. te ms zamiast temps, oi zamiast 
ai), a także z błędami oraz z całkowitym niemal pomi,nięciem accents. 
Jest to więc tękst trudno czytelny, ale charakteryzujący osobę piszącego 
i sytuację, w jakiej powstał dokument. 

6 Archiwum m. Warszawy ... , Kancelaria notarialna W. Skoroch6d-Majewsk.ie
go nr 37, brak dokumentu nr 2623, którym omaczony był testament. 

7 A. Kra u s h a r: Dawne pałace Warszawski e. Pa/ac Pod Blachą, "Tygodnik 
Ilustrowany", 1899, nr 11 s. 227/228. 

8 W. Kor o t y ń s k i: Testament księcia Józefa, "KUlier Warszawski", 1903, 
nr 329. 

a Poznan, 1923, s. 38-39. 
10 S. S z·e n i c: Ochmistrzyni i faworyty królewskie. Portrety trzech dam war

szawskich, Warszawa 1961, s. 156. 
II A . . S kał k o w s ki : Książę Józef Poniatowski, Bytom 1913, s. 418, 419. 
12 Ibid., li. 334. ' ... 



232 Janina Leskiewiczowa 

Książę JÓZlef mal\ dobrze język francuski, którym; posługiwał się od 
dzieciństwa, w domu rodzinnym, ale stosowanie jed!nolitych nowoczes
nych zasad ortografii dopiero wchodziło w życie, a pośpiech, w jakim 
tekst był pisany, nie przyczynił się do jego popra'WlnOŚci. 

(l . Lettre ci ouvrir apres ma mort 
fait d Varsovia 

En cas de mort, cette lettre sera remis e ci Mon
sieur Ze comte Ignacy Sobolewski 11 ou d Mon
sieur Ze comte Linowski 14 pour qu'ils veuillent 
bien l'ouvrir conjointement.a 

b. Tout papier pnkedant cette date du 28 mars 1812 n'a aucune valeur.b 

MES DERNIERES VOLONTES AU CAS DE MORT SUBITE OU QUE 
JE N'AI POINT LE TEMPS OU LA VOLONTE DE FAJRE UN AUTRE 
TESTAMENT. 

c. Je n'ai point Ze temps de faire un testament en regle, je n'ai que celui 
de mettre id par ecrit mes dernieres volontes, j'espere qu'elZes seront 
sacrees pour ceu.x qui de droit heritent apres moi et j'ai pleine con
jiance qu' elZes seront executees comme si elles avaient ete sanction
nees par toutes les formalites que la loi d prescrit.c 

Article 1er 

Je fais ma soeur Therese Tyszkiewicz, nee Poniatowska 1. mon heritiere 

18 Ignacy Sobolewski (1770-1846) radca s>tanu Księstwa Warszawskiego, od 1807 
sekretarz Rady Stanu Ks-ięS'twa Warszawskiego, od 1808 r. mWster policji, w la
tach 1815-1822 minister-sekretarz stanu Królestwa ~lsJciego, a od 1825 r. minis.ter 
sprawiedliwości. Cieszył się sympatIą i poważaniem księcia JÓ'Z.efa. Zył blisko 
z Aleksandrem Linowskim. 

u Aleksander Ldnowsiki h. p.omian (ur. w Kobylnikach Jwło Krakowa ok. 1759 
zmarł w Warszawie 19 X 1820), pochodtił z zamowej rodriny szlachookiej. Poseł na 
drugą kadencję Sejmu Czteroletniego z wOj. krakowskiego, związany z królem aż 

do 1793 r., cieszył się jego poparciem. Był uczestniikiem przedinsurekeyjnych robót 
spiskowych i powstania kościuszkowskUego. Po ostatn~m ro:r.bi<>Tze wrócił do Krako
wa. W grudniu 1807 r. rostał referendarzem w Radzie Stanu Księstwa Warszaw
skiego, w sierpnj'u 1808 r. rad<:ą stanu, 'wszedł w s kład utworzonej w Warszawie 
1812 r. KonfederaCji Generalnej Królestwa Polskiego. Po klęsce Napoleona .i upad
ku Księstwa aktywnie współdtialał z władzami rosyjskimi.. W nowo powołanyrr, 

M.~nisterstwie Spraw Wewnętrwych i Policji objął kierownictwo Wyd2li.ału POliCjl 
i F.oczt. Dymisjonowa.ny :wstał senatorem-kasztelanem. Nd.echętny Lillowskiemu 
J . U. Niemcewicz pisze o nim jako o "człowieku wymownym, robotnym, lecz z wy
:laką ni-oograniczoną prótnością" (Pamiętnik czasów moich, Warszawa 1957, t. II, 
s. 85), który zawsze był wieIU'ly pospolitemu dla wielu systema: "evY'iva chi com
manda" (ibid., '5. 278). Częsty bywalec pałacu Pod Blachą cieszył ~ę l.au!aniem 
i prz.yjamią ks. Józefa. Mimo to w ostatniej rounowie, j'aką odbył :r. k.si~iem w dniu 
jego WymM"S2lU z Kra,kowa, tj. 9 V 1819 r .. sam z.d«ydowanie odmówił wyjazdu. 

n Maria Teresa z Paniawwslcich Tys71kiewiczowa (1761-1831), SIi.()fłtra ks. Józ.e
ta, żona Wmcenteeo referendarza wielkie~ litewskieg.o, I'Q!lStała się wkrótce po 
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univeTselZe. Je l'engage avec ce qui Iui TesteTa de mon heritage de payeT 
in.continent ses dettes, d'etTe Taisonnable et de n'en pius faiTe pOUT jouiT 
d'une vieiIlesse tTanquiIIe et heuTeuse paT Ze calme. 

ArticIe 2e 

Je desiTe que l'on s'occupe Ze plus tot possible d liquider ma fOTtune et 
payer mes dettes et d acquitter les legs que je fais. 

ArticIe 3 
Tous mes domestiques Tecevront six mois d'appointement une fois payes, 
ceux qui me seTvent depuis 15 ans trois ans d'appointements et d ceux 
qui me servent plus longtemps enCOTe une pension hypothequee equi
valente d ce qu'ils re~oivent d present leur vje durant. 

Article 4 
Les annees qu'ils auront passees au service soit de ma meTe 1', du Roi, 
du PTince Primat 17 ou de ma soeur avant de m'avoir servi leur seTont 
comptees comme les ayant passees d mon service. 

ATticIe 5 
Je laisse d Monsieur Michel Michałowski i. dix mil1e ducats soit en CC!

pital soit en fonds de terre d son choix. 
AnicIe 6 

A Monsieur Chmielnicki 1', officier au service de l'Autriche dix mille du
cats soit en capital soit en fonds de terre d san choix. 

ślubie i od r. 1783 przebywała w Warszawie. W czasach pruskich była duszą to
warzystwa hulającego Pod Blachą. Poznawszy Talleyranda stała się jego wielbiciel
ką i towarzyszyła mu aż do śmierci. Pochowana została w Valencay, posiadłości 

Talleyranda. 
11 Ks. Józef przejął spadek po matce Teresie Heruli PoniatoW'Skliej ur. von 

KJinsky (1740-1806) oraz po Stanisławie Auguście. 
n Prymas Michał Jerzy Poniatowski (1736-11 VIII 1794), najmłodszy brat kró

la, zrtienawidwny był w kołac,h demołllratycznych za swą reakcyjną politykę. W cza
sie Insurekcji w obawie przed samosądem ludu warszawskJiego za /kontakty z rządem 
pruskim zażył truciznę. Spadek po mm przejął książe Józef w myśl wcześniejszych 
układów rodzinnych. 

lł Michał Michałowski, a właściwie Andrzej (Jędrzej) Michałowski, były major 
wojsk polskich, plertipotent ks. Józefa. Michałowski zwany przypuszczalrtie po
tocznie Michałem, skąd wynikła omyłka w tekście testamentu, a także błędne in
wmacje w literaturze przedmiotu. 

lt Jóref Szczęsny Maury<cy Chmielni0k4 (ur. w Warszawie 11 IX 1791, un. w 
Wiedniu 1860), syn natura liny ks. Józefa i Franciszki zelie, przyjęty został za syna 
prz.ez. masztalerza królewskiego Jó:refa Chmiel.niickiego i jego żonę Mał.gorzatę z Nar
iJutowica6w. Chrzest odbył się w ścisłej tajemnicy w kościele Panny Marii w War
szawie dn. 17 IX 1791 o godz. l8-tej. Do chrl!ltu trzymał Tadeusz Demhowski (pne
wodniezący Wycbńału Potrzeb Wojskowych Rady Najwyższej Narodowej w czasie 
powstania kościuszkowsk~io), śwńadk:ami byli: lieutenant PwtT Staniewski i cho
rąż)' Jan Kozłowski, Leon Slitańslci i Barbal'a de Pohl. Jłnef Chmielni'<:ki był otice
rem au/lltriadńm, dosłużył się ranci pułkownika. Zmarł bezpotomnie. 
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Article 7 
A Józiu Ponitycki zo, eleve par Madame la Comtesse Czosnowska 21, nee 
Potocka quinze mille ducats; on placera ce fond d'une maniere SU1'e et 
jusqu'd sa quinzieme annee, on en cumulera les interets pour alors lui 
(Lbandonner la jouissance de tout; j'assigne, en outre, six cents ducats 
sur toute ma fortune qui seront payes d Madame la Comtesse Czosnow
ska jusqu'd l'epoque de sa majorite pour son entretien et son education. 

Article 8 
Je laisse d Ma.dame de Vauban 22 quinze miLle ducats et ma montre 
comme un temoignage bien faible de tout ce que je lui dois et de tout ce 
que mon coeur lui a voue d'interet et de reconnaissance meme au-deld 
de la tombe. 

Article 9 
Je laisse d Glazer 23 deux mille ducats une fois payes outre ce qui lui 
revient de droit comme ancien et bon serviteur. 

Article 10 
Mes chevaux, mes armes' seront mis en loterie, les billets en seront re-

20 KarQI Maurycy Józef Ponitycki (ur. 18 XII 1809 r. w Warszawie, zm. 1811 
1855 r. w Tlemcen, Al~eria) syn ks.ięcia Józefa i Zofii z hr. Potockich hr. Cwsnow
skiej, adoptQwany w 1828 r. przez ciotkę Marię Teresę Tyszktiewiczową, (która wy
chowywała go od 1815 r.) otrzymał nazwisko Poniatowski. Maluralizował się we 
Francji i wstąpił do wojska francuskliegQ, aJe na wiadomość o wybuchu powstania 
listopadowego przybył do Warszawy i zgłosił się jako ochotnik do wojska. PeLn ił 

funkcję adiutanta generała Skrzyneckiego, a następnie adiulanta sztabu dywizji ka · 
walerii. Mianowany kapitanem 1 IX 1831 r., przydzielony do 1 pułku jazdy wołyńskiej, 
odznaczony wstał złotym krzyżem Virtuti Militari. Po upadku powstania przeszedł 
dQ Austrii, gdzie jednak odmówiono mu prawa pobytu, powrócił więc do s łużby 

w armi~ francuskliej i walczył w Algierze; zmarł w Tlemcen, po ekshumacji w 1'. 1968 
pochowany jest obecnie na cmentarzu du Petit Lac pod Oranem. OżeniQny z Marią 
Anną Sempla, Angielką, miał syna Józefa Stanisława, który zmarł bezdzietnie, i cór
kę Marię Teresę. 

21 Zofia z hr. Polockich Czosnowska. sioslra adiutanta księcia Józefa Mauryce
go Pot9Ckiego. młoda rQzwód!ka od 1808 809 r. "mana była za deklarowaną księcia 
Józefa ko<;hankę" (wg Kajetana Koźmiana. Pamiętniki.. .• t. II. Wrocław 1972, s. 88) 
ze związiku legQ urodził się syn Karol Maurycy Józef. 

22 Hr. Henriette de Vauban (ur. w 1755 r .• zmarła po 1816 r.), córka Józefa 
Baltazara Hilarego de Puget i Szarloty F1ranciszki Elżbiety Katal'Zyny de Mesnildot 
de Vierville, emigrantka, która bywała w sa lonach Teresy Tyszkiewiczowej w Belgii. 
Tam poznał ją w zimie 1793/1794 książę Józef i związał się z nią na całe życie. 

W 1798 r. przybyła z Wiednia do Warszawy i zamieszikała w pałacu Pod . Blachą. 

gdzie pełniła rolę gospodyni, nadając francuski ton żyCiu pałacowemu. W 1816 r. prze
bywała jeszcze w Warszawie. 

23 Wacław Sklenarz Gląsser (Glazer) kasjer generalny księcia Józefa. Pochodził 

przYPuszczf\lnie z Austrq, z księciem korespondował w języku niemieckim. Posiadał 
w Warszawie kami.enicę. 
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partis parmi mes ·compagnons d'armes qui se soucie'l'Ont d'avoir un sou
venir de ma part et chacun gardera le lot gagne en memoire de moi. 

Article 11 

Je laisse li Mademoiselle Lisette Merlini 24 miZle ducats une jois payes 
sans deductions cependant pour ce qu'elle pourrait me devoi1'. Je laisse 
egalement mille ducats li Monsieur Fribes Philippe %5. 

Article 12 

Je laisse li toute l'armee mes voeux les plus ardents pour tous et une 
distribution prise SU7' l'arriere de mes appointements autant que cela 
pourra s'etendre pour qu'ils se donnent un. ban quart d'heure en buvant 
enCOTe un petit coup d mon intention. 

Article 13 

Je laisse mille ducats pOUT les pauvres honteux de Varsovie, je Temets 
les redevances arTierees a ou les avances jaites d mes paysans dans toutes 
mes terres et deux cents ducats pour les mendiants de Varsovie, 

Article 14 

Je dispose de J ablonna %6 apres la mort de ma soeur en faveuT de Madame 
Alexandre Potocka, nee Tyszkiewicz 27. 

Je prie Monsieur le comte Sobolewski, Ministre de la PoLice, et Monsieur 
Ze comte Alexandre Linowski de vouloir bien etre les executeurs de ces 

24 Lisette (Elżbieta) MerJ.Lni (1768-1842) córka Dominika Merliniego (ur. w Ca
stello 22 II 1730 L, zmarłego w Warszawie 20 II 1797 r.) słynnego architekta doby 
s tanisławowskiej. Przybył on do Polski w r. 1764 i stał się najbliższym doradcą 

króla, budowniczym królewskim, od r. 1773 budowniczym Rzeczypospolitej. Merlini 
ożeniony z Marianną z Sambergów Kiemze110wą miał dwanaścioro dZJieci. Elżbieta 

była drugim dzieckiem. 
25 Filip Frybes (Friebes, Fl'iebus, Fribes), zatrudniony początkowo przez pry

masa, adiutant ks,jęcia, szef biur wojennych w Warszawie, w czasach pruskich był 
rezydentem pałacu Pod Blachą. Według FalkoWISkiego "zauszmk" księcia (J. Fal
kowski, Obrazy z życia kilku ostatnich pokoLeń w PoLsce, t. IV, Poznań 1886, s. 180) 
Józef Krasiński zalicza go do grcma, ,które tworzyli "nieodstępni amatQrowie, stróże 
książęcej kuchni", rezydenci pałacu P'od Blachą (Pamiętniki..., Poznań 1877 r., s. 45). 

26 Michał Poniatowski, biskup płocki, a od 1784 r. prymas, kupił od kapituły 
płockiej dobra Jabłonna na własność prywatną. Założył tu piękny ogród j zbudo
wał pałacyk, który, odbudowany po zniszczeniach i rozbudowany przez księcJa Jó
zefa, sta ł się ulubioną jego letnią rezydencją. 

27 Anna Maria Ewa Apolonia z Tysziki.ewiczów Po,tocka (1776-1867), była 

wnuczką Kazimierza Poniatowskiego, naj starszego brata króla, a córką stryjecznej 
siostry księcia Józefa, Konstancji z Poniatowskich Tys:z.k.iewiczowej i Ludwika Tysz
kiewicza podskarbiego wielkiego litewskiego. W 1805 r. wyszła za Aleksandra, syna 
Stanisława Potockiego; po zerwaniu małżeństwa w r. 1817 i po uzyskaniu rozwodu 
w r. 1821 wyszła za Stanisława Dunin-Wąsowicza. W testamencie zwyczajnym fran
cuskim podane jest imię męża P.otockiej - Aleksander. 
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dernieres voZontes. L'estime que je leur porte m'est garant qu'ils ne me 
refuseront pas ce dernier service. 

Fait et signe d Varsovi~, Ze 28 mars 1812. 

Joseph Prince Poniatowski 
m/p 

e. Jako świadek tego testamentu podpisuje szef szwadronu, adiutant 
JOK[sięcia] Poniatowskiego 

Antoni Potocki Z8 

Jako wezwany świadek od JOK[sięcia] Imci Józefa .Poniatowskiego 
przy oddaniu tego Testamentu do rąk JP GZazera podpisuje Andrzej 
Michałowski.e 

f. Podoski sędzia. 

a-a Tekst na kopercie, którą stanowił odpowiednio złożony arkusz papieru. 
b-b Tekst wpisany na górze pierwszej strony przypuszczalnie po sporządzeniu ca

łości testamentu. 
c-c Tekst napisany wyraźnie dużymi literami, w przeciwieństwie do całego doku

mentu o drobnym piśmie. 
d Poprawione z loy lub loix. 

e-e Napis na odwrocie koperty. 
f Sędzia Antoni Podoski, w obecności którego otwarty został testament, złożył 

swój podpis na każdej stronie dokumentu. 

Testament zarysowuje grono ludzi i spraw bliskich sercu popularnego 
już wówczas wodza, a przyszłego bohatera narodowego. Grono to za
kreślały głębokie więzy rodzinne, związki przyjażni, poczucie obowiązku 
wobec ludzi, którzy mu wiel\Ilie służyli. Odpowiedzi na pytanie, kim 
byli ci ludzie oraz czy i w jakiej mierze okazali się godnymi odziedziczo
nego spadku, bądź okazanego im zaufania, wykracza jednak poza ramy 
niniejszych uwag, które ograniczają się do podania niektórych tylko spo
strzeżeń z tego zakresu. 

Jedyna siostra księcia Teresa hr. Tyszkiewiczowa została zgodnie 
z prawem główną spadkobierczynią i realizatorką ostatniej woli brata. 
Wiedziała o tym uprzednio, toteż aktem notarialnym wystawionym w 
Paryżu dn. 20 listopada 1913 r., a więc jeszcze prred otwarciem testamen
tu, oraz następnymi z r. 1814 powierzyła zarząd i admmistrację pasywów 
i aktywów dóbr pozostałych w spadku po księciu Józefie - Aleksandro
wi Linowskiemu.29 Od niego w dużej mierze zależało wykonanie ostatniej 

28 Antoni Potocki (1780-1850), adiutant przyboczny ks. Józefa, towarzyszył mu 
m. in. w wyprawie na Moskwę. W Królestwie Polskim był senatorem, w latach 
1816--1828 generałem brygady, pełnił też funkcję marszałka szlachty guberni war
szawskiej. 

.. ASKsJ nr 1071; por. też J. Kazimietrski, Inwentarz pozostałości po księciu 
Józefie Pondatowskim z 1814 r. Teki Archiwalne 1963 r ., nr 9, s. 169-247. 
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woli, decydującą rolę jednak odegrała w tym zakresie sama Tyszkiewi
c:wwa. Pochłonięta dworskim życiem Paryża i swym związkiem z Tal
leyra.ndem nie przybyła do Księstwa, by przejąć spadek, ani by uczest
niczyć w uroczystościach pogrzebowych. Zainteresowana głóW1Ilie wyso
kością sum, ja'kie napływać miały do niej z kraju, nie pomyślała na·wet 
o zabezpieczeniu pamiątek po swoim sławnym bracie, zatroszczyła się 

natomiast Q los Józia Ponity·ckiego, przejmując nad nim opiekę od hr. 
Czosnowskiej. 

Aleksander Linowski więcej dbał, jak się zdaje, o interesy Tyszkie
wiczowej, niż Q ścisłe wykonanie woli księcia. Doprowadziło to do wy
przedaży drogą licytacji ruchomości pałacowych; przeszły one w ręce 

ludzi z otoczenia księcia, spośród arystokracji, a także w ręce handlarzy 
i spekulantów." Nie spieszył się natomiasf Linowski z przy7JIlalIliem 
i wypłaceniem pensji oficjalistom, jak świadczą o tym m. in. procesy 
sądowe z Elżbietą Merlirni, ogrodni'kiem Akermanem 31, a nawet z Wa
cławem Glazerem.s2 Zgodnie z intencją testamentu i w myśl opinii Fran
ciszka Dornfelda, mecenasa przy sądzie hipotecznym Księstwa Warszaw
skiego, w pierwszym rzędzie spłaCO!lle być miały procenty od długów 
hipotec2mych i długi 'Osobiste księcia, a dopiero następnie spłacone, lub 
przymajmniej zabezpieczone hipotecznie pensje dożywotnie i legata.u 

Pensje zabezpieC7iOlle zostały na hipotece dóbr ZipIe i Jabłonny oraz pa
łacu Pod Blachą, choć Linowski przypuszczał zapewne, iż nie da się 

utrzymać w rękach spadkobierczyni pałacu zajętego od razu przez kwa
terunek dla wojska rosyjskiego. Pałac wstał nabyty od TyszkiewkzO'Wej 
przez Aleksandra I pod warunkiem pełnego zabe:z;pieczenia legatów na 
rzecz Chmielnickiego i Ponityckiego (akty z dn. 9 II 1820 i 11 I 1820 r.).Sł 

Drugą obok TyszkiewicZJOwej osobą z rodziny, wyróżniooą zapisem 
te~tamentu, była siostra stryjeczna Anna Potocka, zwana Anetką. Miała 
ona otrzyrrruać Jabłonnę po śmierci Tyszkiewicwwej. Zapis ten pra'W111ie 
nieformaIny (dwukrotne rozporządzenie tą samą nieruchomością) rostał 

ostatecZl11~e załatwiony drogą ilacji. W 1822 r. Jabłonna przeszła w ręce 
Potockiej. Anetka związana niegdyś uczuciowo z księciem, któremu, jak 
twierdziła, i jak można sądzić, też nie była obojętna, wiele wysiłku i za
angaiJowania wkładała w upamiętnienie bohaterskiej postaci swego ku
zY'oo. Zdołała ona przezwyciężyć licme opory ze strony Rosji i uzyskać 
od Aleksandra I pozwolelIl.ie na wystawienie pomnika księcia, prowadziła 

30 ASKsJ nr 1087. 
u Ibid., nr 1186. 
u Ibid., nr 1201. 
u Ibid., nr 1074. 
!14 Archiwum m. WaxS'Lawy, Kancelaria notariusza W. Skoroch6d-Majews.kie

go nr 37. 
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pertraktacje z Thorwaldsenem, ona starała się szerzyć kult księcia, urzą
dzaj ąc w Jabłonnie rodzaj "mauzoleum" i funduj ąc sarkofag na Wa
welu.35 

Testament jest też wyrazem troski Poniatowskiego o zabezpieczenie 
bytu materialnego obu synów naturalnych. W 1812 r. starszy syn Józef 
Szczęsny Maurycy Chmielnicki miał już lat 21 i był oficerem austriackim. 
Suma, jaką wyznaczał mu testament i lakonicwa forma zapisu wskazują, 
iż nie on, choć, jak się zdaje, zewnętrznie bardzo do ojca podobny, a trzy
letni wówczas Józio Ponitycki, jasny blondynek o niebieskich oczach 
był ulubieńcem księcia. Pewną rolę odgrywać tu mogła osoba matki. 
Chmielnicki zrodzony był z przelotnego stosunku z Francuzką, z hr. 
CWSIJlowską łączyło księcia uczucie trwalsze, nie mówiąc już o tym, iż, 

ambicjonalnie ujmując sprawę, była ona bardziej odpowiednią matką 

książęcego dziecka. 

O zapewnieniu środków na wychowanie młodszego syna pomtyślał 

książę Józef zaraz po jego urodzeniu, jak świadczy o tym zachowany 
w kopii następujący dokument: 

"Moi, Joseph prince Poniatowski je reconnois [reccmnais] et m'engage 
a. remettre d la disposition de Mme la Comtesse Czosnowska, nee Potocka 
la somme de 600 fl, je dis six cent Ducats en or que je m'engage a. payer 
en deux termes d'annee en annee jusqu'd ce qu'il soit pris par moi 
d'autres engagements pour Z'entretien et l'education du jeune enfant 
que se nomme Joseph et don t elle vait bien prendre soin; je m'engage, 
en outre, si je voinois [venait] a. mourire, de rapeller dans mon testa
ment cet enfant comme un etre d qui je veux servoir [servir] de Pro
tection et de Pere en lui donnant une existence Digne de sa naissance, 
fait a. Varsovie, Ze 20 decembre 1809 [L.S.] Joseph prince Poniatowski." 

Pod tekstem wpisano: "zgodnie z oryginałem ręką własną podpisuję 
Stanisław Potocki".36 Zapis testamentu jest więc zgodny z wcześniejszym 
zobowiązaniem wobec hr. Czosnowskiej. Poniatowski otrzymał legat do
piero w r. 1833. Losy synów królewskiego bratanka i naczelnego wodza 
Księstwa Warszawskiego jakże wymownie obrazują tragizm ówczesnej 
sytuacji Polaków; starszy służył w wojsku po przeciwnej stronie bary
kady - warmii państwa, które walnie przyczyniło się do klęski pod 
Lipskiem, młodszy, dla którego, jako uczestndka powstania listopadowego 
zabrakło miejsca na ziemi rodzinnej, schorowany po licznych odniesio
nych ranach dosłużył się stopnia majora warmii francuskiej; zmarł 

35 A n n a z T y s z k i e w i c z Ó w P o t o c k a - W ą s o w i c z o \V a : W spomnie
nia naocznego świadka, oprac. B. Grochuiska, Warszawa 1965. 

36 ASKsJ nr 1074. 
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w Algierii, gdzie ugruntowywał francuskie panowanie.31 Legat w wyso
kości 15 tys. dukatów i złotego zegarka na rzecz Madame de Vauban 
oraz słowa testamentu poświadczają głęboki, niezrozumiały dla współ
czeSil:lY'ch związek, jaki łączył księcia z tą starszą od niego o lat 10, chciwą 
i zdziwaczałą Franouzką. 

Książę Józef zobowiązywał' siostrę nie tylk10 do spłacenia zaciągnię
tych przez siebie pożyczek, ale i długów moral<nych, za jakie uważał -
zgoonie z duchem epoki - wynagrodzenie ludzi, którzy wiernie służyli 
jemu bądź najbliższej rodzinie: matce, królowi, prymasowi. Dziedzicząc 
po nich spadek, prrejął i ich ~obowiązania. Lista tych wysłużonych ofi
cjalistów wynosiła 20 osób. Ponadto dodatkowe zapisy otrzymali naj
wierniejsi spoŚTód nich. 

Z otoczenia księcia wyrói1l1iony został szczególnie wyrażnie Michał 
Michałowski wymieniony w punkcie 5 testamentu. KimŻle był ów Michał 
Michałowski? Można go łatwo zidentyfikować jako Andrzeja (JędrZeja) 
Michał,owskiego, pod tym bowiem imieniem i nazwiskiem występuje jako 
świadek oddania w ręce Wacława Glassera koperty zawierającej testa
ment, a także w sądzie, gdzie 12 marca 1814 r. oświadcza swą zgodę na 
przyjęcie legatu, podając się wówczas za byłego majora wojsk polskich 
i plenipotenta księcia.3s Trud,niej jest jednakże stwierdzić, jaką funkcję 
pełnił zaróWll10 w pałacu Pod Blachą, gdzie miał swój pokój 39, jak i wcześ
niej, gdy zapoczątkował swą srużbę u Poniatowskich. Askenazy uważa 
go za brata mturalnego księciJa JÓ1Jefa 40, Koratyński za starego kamer
dynera 41, Skałkowski myli go z synem naturalnym księcia, podając jed
nocześnie, iż Andrrej Michałowski był plenipotentem księda.42 Anal,o
gicznie pisze o nim w swych wspomnieniach Leon Połocki 43, natomiast 
Boleścic-Kozłowski widzi w Michale Michałowskim kucharza." Czy 
i w jakim zakresie można sprostować te informacje? 

. List Michałowskiego z WTreśnia 1796 r. do księcia z prośbą o zlece
nie wypłacenia corocmie przymanych mu 1000 złp dopóki nie otrzyma 
jakiegoś zajęcia lub Włoski w dzierżawę dostarcza pośrednich, skąpych 
wiadomości. List napisany jest bardzo poprawnie, biegłym pismem, a za-

37 W. o. St a n i l e w i c z o w i e: Syn Księcia Pepi dowodzH Spahisami, "Prze
krój", 1974, nr 1535. 

38 PiQza przysługującymi mu sumami MichałQwski domagał się nadto s tancj i, 
opału i światła, które . otrzymywal, pozostając na służbie u księcia, ASKsJ nr 1212. 

39 Ibid., nr 1089. 
'10 Askenazy: op. cit., s. 334. 
4l Kor o t y ń s k i: op. cit. 
42 S k a l k o w s k i: op. cit., s. 418. 
43 L. P o t o c k i: Urywek ze wspomnień pierwszej mojej m!odości, Poznall 

1876, s. 165. 
44 B o l e ś c i c K o z ł o w s k i: op. cit., s. 40. ' 
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końC7XllIlY zwrotem raczej czułym niż uniżonym: ,,sercem, przywiązany 
i tnajlIliższy sroga Jędrzej Michałowski".Ui M02ma przypu5ZCXać, iż już 

wówczas był bliSiko związany z księciem i wkrótce 'zamieszkał w pałacu 
Pod Blachą, gdzie m. m. posługiwano się nim w ,charakberze plenipotenta 
przy załatwialIliu określonych spraw. Wysoka suma zapisana testamen
tem, wymienienie jej jaklO pierwszej spośród ofiarowanych legatów wska
ruje, iż Amdrzej MicharoWISki był dla księcia Józefa C'Z~owiekiem bardzo 
bliskim, ale to wszystko, 00 można stwierdzić bez dalszych kwerend. 
Znacmie mniejsze sumy otrzymali: WadaJW Glazer, wieloletni kasje,r 
generalny 46 i Filip FTybes pozostajBtcy POCZBttI{lQWlQ w służbie u prymasa, 
pÓŹJniej wytrwały rezydent pała'cowy.47 Byli to ludzie skromni, którzy, 
j'ak się zdaje, nie dorobili się większego majątku na książęcej s1użbie. 

Na licytacji ruchomości pałacowych Glazer oobył 2 wiadeIlka, 6 przeście
radeł i tym podobne drobiazgi.ł8 Frybes w ogóle nie występuje na liście 
nabywców, natO!IDiast prawo do otrzymanego legatu tysiąca dukatów od
stępuje (na nieznanych warunkach) na rzecz Glazera.49 

Niewiele wiemy o Elżbiecie Merlini; PTZypuszczalni€ razem z ojcem 
należała do z'amkowego personelu !króla. NiezarnęŻ1Ila, borykała się z kro
potami finansowymi. Niełatwo też przyszło jej wydostać należną pensję 
dożywotnią, którą jednak miała sobie ostatecmie przy:zm:aną i którą po
bierała przez wiele lat.50 

O związaniu z armią księcia - żołnierza i wodza - mówią pełne 

sentymentu życzenia przekazania swych koni oraz U'zbr:ojenia dl"ogą lo
terii w ręoe t'OIWarzyszy broni i przeznaczenie zaległej gaży dla WIOjska, 
by mogło "un petit coup" wypić na jego intencję . . 

Z'awsze wrażliwy na ludzką biedę i tnieszczęśc]e, aż dro ostatnich chwil 
ż)'1cia hojnie szafujący wspa,rciem i pomocą przem.a'czył 1000 dukatów 
dla ubogich i 200 dukatów dla żebraków Warszawy, jakby podkreślając 
swój zwią'ze!k z miastem, któl'e nieraz obwołało go zdrajcą, by potem 
c~cić jako bohatera. 

Dnia 9 września 1814 r. odbył się uroczysty pogrzeb księcia J ózefa -
ciało jego złożo1I1e zostało do tymczasowego grobu w k!ościele ŚiW. Krzyża 
w Warszawie.51 

45 ASKsJ, nr 9. 
46 Ibid., nr 8, nr 1201. 
47 S kał k o w s k i: op. cit., s. 419. 
40 W lipcu 1817 r. w związku z przewiezieniem zwłok księcia na Wawel Glazer 

przekazał do katedry pozostałe po księciu: pałasz, pasję hebanoWą, paludament oraz 
karawan z nakryciem na 6 koni. Bibl. PAN w Krakowie, rkps nr 2649/1; ASKsJ 
nr 1087. 

49 ASKsJ nr 1087. 
50 Ibid" nr 1210. 
51 Por. mylne informacje podane prz.ez WEP. 
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ANEKS 

Lettre a ouvrire apres ma mort 
fait a Varsovie 

En cas de mort cette lettre serat remise a Monsieur le 
compte Ignace Sobolewski ou a Monsieur le compte Linow
ski pour qu'ils veulent bien t'ouvrire concjointement. 

Tout Papier precedent cette date dtL 28 Mars 1812 n'a aucun valeur. 
Mes dernieres volontes au cas de mort subite ou que je n'ai point Ze tems ou la 
volonte de fair e un autre testament. 

Je n'ai point le tems de faire un Testament en regle, je n'ai que celui de mettre ici 
par ecrit mes dernieres volontes j'epere qu'eHes serons sacres pour ceux qui de droit 
heritent apres moi et fai plaine confiance qu'elle seronts executees comme si eHes 
avoient ete sanxiones a par toutes les forma lite s que la loix prescrit. 

Article ler 
Je tai s ma Soeur Therese Tyszkiewicz nee Poniatowska mon heritiere universeHe. 
Je l'engage avec ce qui lui resterat de mon heritage de payer encontinent ses 
dettes d'etre raisonable et de n'en plus taire pour jouir d'une viellesse tranqujlle 
et heureuse par le calme. 

Article 2eme 

Je desire que 1'on s'occupe le plutot possible a liquider ma fortune a payer mes 
dette et a acquitter les legs que je tois. 

Article 3 
Tous mes Domestiques recevrons six mois d'apointement une fois payer ceux qui 
servent depuis 15 ans trois ans d'apointemens et a ceux qui me servent plus 
longtems encore une pension hipoteque equivalente a ce qu'U re!;oivent apresent 
leurs vie durente. 

Article 4 
Les annee qu'U atLrons pass es a au service soit de ma mere, dtL Roi du Prince 
Primat ou de ma soeur avant de m'avoir servis leurs seronts comptes comme les 
ayant passees a mon service. 

Article 5 
Je ' laisse a Monsieur Michel Michalowski dix miHe Ducats soit en capitel soit en 
fond de terre a son choix. 

Article 6 
A Monsieur Chmielnicki officier au service d' Autriche dix miHe Ducats soit en 
capital soit en tond de terre a son choix. 

Article 7 
A Juziu Poniticki eleve par Madame la Comtesse Czosnowska nee Potocka quinze 
mille Ducats on placerat ce fond d'une maniere sure et jusuqu'a sa quinzieme 
annee on cumulerat les interets pour alors lui abandonner la jouissance de tout 
j'assigne en outre six cents Ducats sur toute ma fortune qui seront payez a Ma
dame la Comtesse Czosnowska jusqu'a l'epoque de sa majorite pour son entretien 
et son education. 

Article 8 
Je l'aisse a Madame de Vauban quinze mUle Ducats et ma montre comme un 
temoignage bien faible de tout ce que je luis dois et de to ut ce que mon coeur 
lui a vue d'interet et de reconnoissance meme au de la tombe. 

16 Annales, sectio F, vol. XXXVII 
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Article 9 
Je Laiss a GLazer dettx miHe Ducats une fois payez outl' e ce qui tui revient de 
droit comme ancien et bon serviteur. 

Article 10 
Mes cnevaux mes armes seronts mis en Loterie Les biHets en seront repartis parmis 
mes compagnos d'armes qui en soucirons d'a 'voir un souvenir de ma part et cnacun 
garderat Le lot gagne en memoire de mois. 

Article 11 
Je Laisse a MademoiseHe Lisette Merlini miHe Ducats une fois paysez sans deduc
tions cependent pour ce qu'eHe pouroit me devoire. Je laisse egalement miHe Ducat~ 
a Monsieur Fribes Ph'ilipe. 

Article 12 
Je laisse a toute l'armee mes v oeux Les plus a7'dans pOU7' tous et une distr ibuiioll 
prise sur l'arrieree de mes apointemens autant que cela pourra s'etendre pour quil 
ce donn e un bon quarc!neur en buvent encore un petit cO'IJP d mon intention, . 

Article 13 
Je laisse mULe Ducats paUl' les pauvres honteux de Varsovie je remets les rede
vences arrierees a au les av ances faites a mes paysans dans toutes mes terres et deux 
cent Ducats pOtLr Les m endians de Varsovie. 

Article 14 
Je dispose de Jab/onna apres La mart de ma soeur en faveur de Madame ALexan
dre Potocka nee Tyszkiewicz, 
Je prie Monsieur le comte Sobolewski minis!re da La Police et M o7tsieur le Comte 
ALexandre Linowski de vouloir bien etre Les executeurs de ces dernieres volontes 
L'estime que je leur porte m'est garant qu'i! ne me refuseronts pas ce derniers 
service, 

Fait et signe a Varsovie, Le 28 MarS,I8I2. 
Jaka świadek Tego Testamentu podpisuje Szef Szwadronu 
aClitLtant JOX Poniatowskiego Antoni Potocki 

Joseph Prince Pomatowski 
m/ p 

.lako wezwany świadek ad JOX-ia Imci Józefa Poniatowsk i ego przy oddaniu tego 
Testamentu do rąk JP GLazera podpisuję Andrzej Michatowski 

m/p 

PE310ME 

KIlR3b 103e<p IIOl'IRTOBCKMH, rrJleMRHHl1K, Jl106HMe~ M rJlaBHbIH HaCJIe):(Hl1K KO

pomI CTallMCJIaBa ABrycTa, BOeHHbrn MJfliMCTp BapmaBCKOI'O KJ.IR]KeCTBa, KOMaH- ' 

,I:\HP V Koprryca łlanOJIeOHOBCKOH apM.IDI: B 1812 ro):(y, MapmaJI <ppaH~.IDI:, rrorH6 B 6MTBe 

rro,I:\ JIeHIIL\l!lroM 19 X 1813 ro):(a. 

28 III 1812 r. nepe,I:\ BbIcTynJIeID!eM BMeCTe co CBOHM BOHCKOM H3 BapmaBbI KHR3b 

103e<p IIOIlRTOBCKHH HarmCaJI 3aBel.L\aHMe H rrepe,I:\aJI ero cBoeMy KaCCHPY Ba~JlaBy 

rJIRL\epy. 3aBel.L\alme 6bIJIO BCKpbITO 13 XII 1813 r, B cY,I:\e, 3aTeM ero TeKCT 6bIJI 

rrepeBe,ll,eH Ha rrOJIbCKMH R3blK, IIoJIbcKaR BepcM 3asel.L\aHMR rry6JIl1KOBaJIaCb y]Ke 

HeoiJ,HOKpaTHO (CM.: rrpHMe'lalHiR K .ąOKyMeHTy). HaCTORl.L\aR CTaTbR ffBJIRe'l'CR nepBbIM 

nOJlHblM H3,I:\am'le rrO,ll,JIHHHOrO TeKCTa 3aBel.L\aHHR. B KOMMeHTapIH'l npHBOAffTCR KpaT

KMe CSe,I:\eHMR 06 06CTOffTeJIbCTSaX ero HarrMcaHMR I!l o ł1aCJIe,I:\HHKaX KHR3R. MMM 



3aBe~aHHe KHH3H 103e<t>a TIOIlHToBCKOrO 243 ------------------ --------------------------
6bIJlH: ceCTPa rpa<t>VlHH Tepeca TbJIIIKeBVI'I, rJlaBHaH HaCJle,l\HHu;a VI VlCnOJIIIVlTeJlbl-mu;a 
nOCJle,!\Hel'i! BOJlH 6paTa; ,l\Ba BHe6pa'lHbIX CblHa KIIH3H: 103e<t> IUeHCHbl VI MaYPHu;HM 
XMeJIeBCKVlH, aBCTpHiilcKHM o<p~ep; '1eTbrpeXJleTHHiiI CblH KHH3H KapoJIb 103eą> TIo
HHTbIll;KVlH (TIOHHTOBCKHM) ; rpaą>HHH reHpJ1eTTa ,l\e Ba6aH, no'!\Pyra »01:3HJ1 KIIlł3lł 

VI X03ID1:Ka ,l\BOpu;a TIOHHToBCKOrO B BapIIIaBe (TaK Ba3bTBaeMOl'O ,!\Bopu;a no,I\ JKe
Jle3HOH KpbJIlleJli); AH,l\JKeJli MHXaJlOBcKHiiI, ,I\OBepemlOe JlHLJ;O KHH3H; J1CKpeHHe npe
,I\aJ-/HbIH KHH3H <PJ1JIHnn <ppaH6ec; JIVl3eTTa MepJIJ1HJ1, ,l\O'lb 113BeCTlloro apXHTeKTOpa 
}:(OMHHHKa MepJIHHVI. MeHbIII11e CYMMbl nOJIY'l11JIH CJIyr11 11 KOll'I'0pJ.qHKH KIfH3lł, ero 
MaTep11, KOpoJl1ł H npHMaca MMXaJ:łJIa TIOIlHTOBcKoro, OT KOTOpblX KHlł3b ue TOJIbKO 
nOJIy'l11JI HaCJIe,I\CTBO, HO TaKJKe ,I\OJIrM 11 OOH3aTeJlbCTBa. 

RESUME 

Le prince Józef Poniatowski, neveu, favori et le premier heritier du roi Sta
nislas Auguste, le ministre de la Guerre du Duche de Varsovie, le commandant 
du ,ve corps de l'armee napoleonienne en 1812, le marechal de France perit pendant 
Ja bataille de Lipsk, Je 19 octobre 1813. 

Vu que la guerre avec la Russie s'approchait, Je 28 mars, le prince Józef fit 
son testament et, en juin de cette annee-lli, ił le mit entre les mains de Wacław 
Glazar, son premier caissier. Le 13 decembre 1813, on ouvrit judiciairement le 
testament, ensuite on en iit une .traduction officielle en polonais. 

La version po,lonaise etCllit pJusieurs i,ods imprimee, la ci-presente publicabion 
est la premiere edition complete de l'original du testament. Dans Je commen
taire, on presente de breves informations sur Jes circonstances dans lesquelles 
le testament fut fait, de meme que sur les heritiers du prince, notamment: 
soeur Therese comtesse Tyszkiewicz, premiere heritiere et executrice des dernieres 
volontes de san frere; deux fils natureis du prince: Józef Szczęsny Maurycy Chmiel
nicIci, officier autI'lichien et Karol Maurycy Józef Ponitycki (Poniatowski) qui avait, 
4 ans au moment de la mort du pere; comtesse Henriette de Vauban, compagne 
du prince et maitresse du "Pal ais de Taje"; Andrzej Michałowski, tres devoue 
au prince Józef Poniatowski depuis sa jeunesse; Wacław Glazer, caissier; Filip 
Frybes, compagnon des jeux de paJais; Lisette Merlini, fille du ceJebre architecte 
D9minique Merlini. 

Les empJoyes et Jes domestiques du prince, ceux de sa mere, du roi et du 
primat Michał Poniatowski, de qui Je prince henta non seulement la forlune mais 
aussi des dettes et des obJigations, re~ussent des sommes moins importantes. 

Anna Maria Ewa Potocka, nee Tyszkiewicz, fille de la cousine germa.ine du 
prince Józef, autrefois Iiee d'amour avec Iw, avec force et chaJeur tentait de rendre 
memorabJe l'heroisme de san cousin. 

L'arme et les chevaux du prince Józef devaient etre distribues aux compagnons 
de l'armee par le moyen du tirage au sort et l'arnere -- aux soldats, pour qu'ils 
pussent boire "un petit coup" li ron intention. Le testament contte<nadt egaJement 
des legs pour les pauvres et les mendiants de Varsovie; il accordait aussi de petits 
allegements concernant les paysans qui vivaient dans les proprietes du prince. 


