


M I S C E L L A N E A 

Ewa SUCHODOLSKA 

Radziwilłowski tlok pieczętny z drugiej połowy XVIII wieku 

Stosunkowo niewielka liczba zachowanych tłoków pieczętnych sprawia, że tym większe zaintereso-
wanie budzą  nieliczne istniejące  egzemplarze. Do takich należy dwustronny tłok używany w rodzinie 
Radziwiłłów w XVIII w. Jest to tłok mosiężny o średnicy 62 mm, którego jedna strona jest zachowana 
w stanie bardzo dobrym, druga zaś zniszczona przez korozję w około 30% powierzchni, zwłaszcza 
w napisie otokowym. Przeprowadzona konserwacja nie poprawiła czytelności tekstu, ponieważ wżery 
były zbyt głębokie. 

Tłok został nabyty przez Zamek Królewski od prywatnego posiadacza, nie związanego  z rodziną 
Radziwiłłów, jako tłok Michała Kazimierza Radziwiłła, wojewody wileńskiego i jego żony Anny 
z Mycielskich Radziwiłłowej Bliższa analiza treści zniszczonej strony tłoka wyklucza Michała 
Kazimierza jako właściciela pieczęci. Nie ulega natomiast wątpliwości  treść tłoka należącego  do Anny 
Radziwiłłowej. Przedstawia na tle udrapowanego płaszcza gronostajowego dwa herby w owalu: 
pierwszy heraldycznie Orzeł z Trąbami  pod koroną  książęcą  i drugi — Dołęga pod koroną 
hrabiowską.  Napis otokowy zamieszczony w jednym wierszu brzmi: + ANNA 
Z H  RAB-M  YCIEL'XZNA  RADZIWIŁŁOWA  WOIEW-  WIŁŁENHETM-  W-  WXLCZLU-
CHO  WNO  WOTARGSTAROSCI-  (Anna z hrabiów Mycielskich księżna Radziwiłłowa, wojewodzi-
na wileńska, hetmanowa wielka Wielkiego Księstwa Litewskiego, człuchowska, nowotarska 
starościna). 

Anna Mycielska (1729-1771), córka Macieja Mycielskiego herbu Dołęga zmarłego w 1747 r. 
kasztelana kaliskiego, potem poznańskiego2 i Weroniki Konarzewskiej, pochodziła z jednej z najbogat-
szych rodzin w Wielkopolsce. Była żoną  kolejno dwóch Radziwiłłów. W 1744 r. wyszła po raz pierwszy 
za mąż  za Leona, strażnika polnego litewskiego, który zmarł w 1751 r. Jednak tytulatura występująca 
na tłoku: wojewodzina wileńska i hetmanowa wielka WXL odnosi się do jej drugiego małżeństwa 
— z Michałem Kazimierzem „Rybeńko", którego poślubiła 2 stycznia 1754 r. po uzyskaniu dyspensy 
papieskiej. Jest to zarazem najwcześniejsza możliwa data powstania tego tłoka. Tytulatura na tłoku 
koresponduje z używaną  przez Annę w dokumentach: Anna z hrabiów Mycielskich  Radziwiłłowa 
księżna na Ołyce i Nieświeżu,  Birżach, Dubinkach wojewodzina  wileńska,  hetmanowa wielka 
Wielkiego  Księstwa  Litewskiego  — —3. Wśród kilku starostw, jakie wymieniała w swej tytulaturze Anna 
Radziwiłłowa, powtarzają  się dwa występujące  na tłoku: człuchowskie i nowotarskie. Obydwa należały 
do Michała К azimierza Rybeńko: Człuchów dziedziczony po jego matce i Nowy Targ, pozyskany przez 
Michała Radziwiłła dzięki pierwszemu małżeństwu z Urszulą  Franciszką  Wiśniowiecką. 

1 Zamek Królewski w Warszawie, Archiwum, Śfrag.  35. 
2 W. Szczygielski, Mycielski Maciej, Polski Słownik Biograficzny  [cyt. dalej PSB], t. XXII, Wrocław 1977, s. 341; Herbarz 

Polski Kaspra Niesieckiego, Lipsk 1841 [cyt. dalej Niesiecki], t. VI, s. 496. 
3 AGAD, Archiwum Radziwiłłów [cyt. dalej AR] XI, s. 103 dokument z 24 maja 1760 r. Jako wojewodzina  wileńska 

ihetmamwa wielka  Wielkiego  Księstwa  Litewskiego  tytułowała się Anna również po śmierci drugiego męża, por. dokumenty z lat 
1762 i 1763. AR z Połoneczki, teka 11. 
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1. Tłok pieczętny Anny z Mycielskich Radziwiłłowej. Zamek Królewski w Warszawie, 
Archiwum, Sfrag.  35 

Fot. Madej Bronarski 

W Archiwum Radziwiłłowskim w AGAD nie odnaleziono żadnego odcisku omawianego tłoka. Jest 
to zrozumiałe zważywszy, że pieczęć wielką  używano tylko do dokumentów sensu stricto, które 
wędrowały do odbiorcy, natomiast na aktach gospodarczych i korespondencji występują  pieczątki 
sygnetowe z herbami Trąby  i Dołęga4. 

Używała też Anna Mycielska pieczęci małych, bez herbów, tylko z inicjałami ALXR (Anna 
Ludwika Księżna Radziwiłłowa). Dwa takie tłoki pochodzące  ze skarbca nieświeskiego znajdują  się 
obecnie w Gabinecie Numizmatycznym Zamku Królewskiego5. Ze względu na brak legendy na małych 
pieczątkach  trudno o ich dokładniejsze datowanie, niektóre mogą  nawet pochodzić z czasów jej 
pierwszego małżeństwa — z Leonem Radziwiłłem, tzn. z lat 1744-1751. 

Tłok na drugiej stronie przedstawia również na tle drapowanego płaszcza gronostajowego tarczę, 
na której znajduje się orzeł z herbową  tarczą  czteropolową  na piersi i pięć orderów okalających  większą 
tarczę. Wokół płaszcza w trzech wierszach umieszczono napis otokowy, który jest mocno zniszczony 
i częściowo nieczytelny. Tłok należy niewątpliwie  do męskiego przedstawiciela rodziny Radziwiłłów, 
a widoczna pierwsza litera imienia: M i częściowo druga: A, a także jako jeden z czterech — herb 
Dołęga, jak też zestaw orderów, każą  wyłączyć  jako właścicieli pieczęci zarówno obydwu mężów Anny: 
Leona i Michała Kazimierza „Rybeńko", jak też jej pasierba — Karola Stanisława „Panie Kochanku". 
Tłok ten należy przypisać Maciejowi, młodszemu synowi Anny z Mycielskich Radziwiłłowej, 
urodzonemu w 1749 r. z małżeństwa z Leonem Michałem, strażnikiem polnym litewskim6. Maciej 

4 Jak np. AR XI, nr 156, s. 110; AR z Połonecżki, Teka 11. 
5 ZKW.N. 6990 i 6995, opr. J. Z a w a d z k i , maszynopis, Gabinet Numizmatyczny Zamku Królewskiego w Warszawie. 
6 Datę urodzenia Macieja zgodnie podają  zarówno starsze, jak i nowsze opracowania, E. K o t ł u b a j , Galeria 

Nieświeżska portretów Radziwiłłowskich, Wilno 1857; W. D w o r z a c z e k , [opr.], Genealogia, Warszawa 1959, tabl. 164; Z. 
A n u s i k, A. S t r o y n o w s k i , Radziwiłł Maciej, PSB, t. XXX, Wrocław 1987, s. 285-288. 
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2. Tłok pieczętny Macieja Radziwiłła. Zamek Królewski w Warszawie, Archiwum, 
Sfrag.  35 

Fot. Maciej Bronarski 

stosunkowo późno, bo dopiero w wieku 41 lat objął  znaczący  urząd  kasztelana wileńskiego, wiążący  się 
z godnością  senatora. Aktywność polityczną  wykazał jeszcze później, bo w roku 1792 w czasie wojny 
z Rosją,  kiedy odznaczył się patriotyczną  postawą,  a jego wypowiedź „pierwej Ojczyznę, a potem dom 
Radziwiłłowski widzieć żądam  szczęśliwie" była szeroko kolportowana w drukach współczesnych. 
Maciej Radziwiłł odznaczał się również uzdolnieniami w dziedzinie muzyki i literatury. Był znanym 
kompozytorem w XVIII w., a biografiści  zwracają  uwagę na piękny styl jego listów. Zmarł 2 września 
1800 r. 

Analizując  drugą  stronę naszego tłoka pozostaje odpowiedzieć na pytanie czy tytulatura, herby 
i ordery są  zgodne z używanymi przez Macieja. Zacznijmy od dobrze czytelnej tytulatury Książę  na 
Ołyce, Nieświeżu,  Kłecku,  Słuchu,  która może budzić pewne wątpliwości,  ponieważ Maciej nie był 
ordynatem nieświeskim ani kleckim. W owym czasie ordynatem nieświeskim i ołyckim był Karol 
Stanisław „Panie Kochanku", który zmarł bezpotomnie w 1790 r. przekazując  swe dobra testamentem 
małoletniemu bratankowi — Dominikowi Hieronimowi, synowi Hieronima Wincentego. Zmarły 
wojewoda wileński wyznaczył na opiekuna swego jedynego spadkobiercy — Macieja, który cieszył się 
jego sympatią  i protekcją  już od lat siedemdziesiątych.  Dzięki księciu Karolowi Maciej uzyskał w 1786 
r. podkomorstwo litewskie po śmierci wspomnianego Hieronima, swego przyrodniego brata. Opieka 
nad Dominikiem, sukcesorem olbrzymich dóbr, do których obok spuścizny ołyckiej i nieświeskiej 
doszła ordynacja kiecka, stała się przedmiotem zabiegów Michała Hieronima Radziwiłła, poprzednio 
kasztelana, a następnie wojewody wileńskiego, który przystąpił  do ostrego ataku na Macieja. 
Zakwestionował wydany w czerwcu 1791 r. wyrok Trybunału Litewskiego uznający  Macieja jako 
„samojednego" opiekuna Dominika i pod pretekstem, że Trybunał w Grodnie nie ma prawa orzekać 
o dobrach Koronnych, wchodzących  również w skład spuścizny, postawił sprawę przed Trybunał 
Lubelski, gdzie za pomocą  różnych machinacji sprawę wygrał7. Na tle tych wypadków staje się 
zrozumiałe, że książę  Maciej zmuszony był do obrony od początku  przysługujących  mu praw 
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opiekuńczych. Toteż podkreślał je podpisując  się w licznych listach już od 1791 г.: Maciey  X  Radziwiłł, 
kasztelan  wileński,  opiekun8.  Z racji pełnionej funkcji  opiekuńczej przebywał często w Nieświeżu, skąd 
datowane są  niektóre listy9.0 objęciu wszystkich dóbr po zmarłym wojewodzie wileńskim, przypadają-
cych na Dominika, syna podkomorzego litewskiego (Hieronima Wincentego), pisze Maciej z Nieświeża 
w liście z 27 marca 1791 r. do starosty żółkiewskiego Józefowicza10.  O tym, że Maciej istotnie dzierżył 
zamki w Ołyce, Nieświeżu i Słucku świadczy też fakt,  że w 1792 r. w czasie wojny z Rosją  oddał je do 
dyspozycji wojsk litewskich. W świetle powyższych faktów  wydaje się, że tytulaturę: książę  na Ołyce, 
Nieświeżu  Słucku  umieścił jako opiekun nieletniego Dominika, dla podkreślenia iż sprawuje on 
faktyczny  zarząd  nad tymi dobrami, niezależnie od zakusów pozostałych krewnych. 

Mniej jasna jest sprawa umieszczenia tytułu książę  na Kłecku.  Ordynatem kleckim był w tym czasie 
Józef  Mikołaj, drugi pretendent do przejęcia opieki nad Dominikiem. Maciej był zresztą  skłonny 
przekazać prawa opiekuna na jego rzecz, pod warunkiem całkowitego odsunięcia Michała Hieronima. 
Ordynatem kleckim wcześniej był Hieronim Wincenty, ojciec Dominika zmarły w 1786 r. Wydaje się 
więc, że i tym razem chodziło o podkreślenie władania całością  spuścizny, której był opiekunem. 

W drugim wierszu zapisu otokowego wymienione są  dobra dziedziczne; dwa dobrze czytelne: 
Połoneczka  i Kroszyn  oraz trzeci zachowany fragmentarycznie  w formie  L....OLV,  który należy 
odczytywać jako Leonpol, zwany poprzednio Dziewałtowem. Wszystkie trzy wsie teoretycznie zostały 
przyznane Maciejowi już w 1771 r. po śmierci matki po przeprowadzeniu działu dóbr z bratem 
Mikołajem Faktycznie były one wydzierżawione łub zastawione. Starania o ich odzyskanie zajęły 
Maciejowi następne lata. I tak 18 maja 1774 w Gdańsku została zawarta między braćmi ponowna 
umowa o dziale dóbr  hrabstwa szydłowieckiego  z przyległościami  w Koronie  jako też w Wielkim 
Księstwie  Litewskim  to jest majętności Kroszyna  Leonpola jako i hrabstwa Połoneckiego  12. 
Jeszcze w 1782 r. pisał Maciej z Połoneczki do Karola Stanisława ze skargą  na brata rodzonego,  że 
majątek  jeszcze nie rozdzielony i sąd  obciąża  Połoneczkę długami Mikołaja. W każdym razie tytuł pana 
i dziedzica na Połonce  w XVIII w. mógł przysługiwać jedynie Maciejowi, który osiadł w niej na stałe po 
1773 г., i przyczynił się do jej wielkiego rozkwitu. „Pałac połonecki słynął  za księcia Macieja gustem 
wykwintnym i bogactwem", a także skupiał „życie obywatelskie kilku województw".13 Jako swe dobra 
dziedziczne wymienia Maciej Połonkę, Leonpol, Kroszyn i Szydłowiec, starając  się po śmierci brata 
o odpowiednie papiery z archiwum Radziwiłłowskiegol4, zapewne do procesu z wdową  po bracie 
— Marią  z Gawdzickich. 

Tytuł Św. Państwa Rzymskiego  hrabia na Białej,  czyli Białej Książęcej  (dziś Białej Podlaskiej), 
używany był przez wielu Radziwiłłów: jeszcze od lat trzydziestych XVHI w. przez Michała Kazimierza 
„Rybeńko"15 aż do jego śmierci w 1768 г., a następnie przez Karola Stanisława „Panie Kochanku" do 
jego śmierci w 1790 r. Wraz z pozostałym majątkiem  po wojewodzie wileńskim Biała weszła w skład 
legatu na rzecz Dominika, a faktycznie  przeszła w ręce Macieja, jako opiekuna, który w 1792 r. w czasie 
wojny z Rosją  oddał zamek w Białej, podobnie jak inne zamki, na potrzeby wojsk litewskich. Użycie 
tego tytułu przez Macieja ma więc ten sam charakter co omawiana wcześniej tytulatura dotycząca 
Nieświeża, Ołyki, Kiecka i Słucka. 

Inaczej przedstawia się sprawa z Szydłowcem. Linia na Połoneczce i Szydłowcu wywodzi się od 
Michała Antoniego, krajczego litewskiego|б, dziada Macieja i Mikołaja. We wspomnianym podziale 

7 K. B a r t o s z e w i c z , Radziwiłłowie, Warszawa-Kraków 1928, s. 242 i nn. 
8 Np. AR XI, koperta 183 nr 348; AR.IV, kop. 344. 
9 Por. przyp. poprzedni oraz AR IV, kop. 345 i 348. 

1 0 AR IV, koperta 344 nr 136. 
1 1 PSB, t. XXX, s. 285 n. 
1 2 AR XI, kop. 244, s. 99. 
I ł Słownik Geograficzny  Królestwa Polskiego, Warszawa 1887, t. 8, s. 725. 
1 4 AR IV, teka 26, kop. 346, nr 182, 187 z 1797 r. 
13 Michał  Kazimierz  Xiążę  Radziwiłł  — Hrabia  na Mirze,  Szydłowcu,  Ktożack,  Kopysi  i Białej,  B. T a u r o g i ń s к i, 

Z dziejów Nieświeża, Warszawa 1937, s. 62, 70; AG AD, AR XI, nr 156. 
1 6 T. Z i e l i ń s к a, Inwentarz Archiwum Radziwiłłów, Wstęp, maszynopis, AGAD oraz T. Z i e 1 i A s к a, Archiwa 

Radziwiłłów i ich twórcy, Archeion 66 (1978), s. 105-129 i tablica genealogiczna. 
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3. Dokument Macieja Radziwiłła, kasztelana wileńskiego, tytułującego  się kawalerem trzech orderów i opiekunem księda 

Dominika, Warszawa, 15 Vfl  1791. AGAD, AR Xl, 183, s. 165 

dóbr między braćmi przeprowadzonym po śmierci Anny Mycielskiej, Szydłowiec przypadł starszemu 
Mikołajowi, staroście radoszkowskiemu zmarłemu w 1795 r. Wydaje się jednak, że Maciej jeszcze przed 
jego śmiercią  umieścił Szydłowiec w swej tytulaturze nie tyle jako pretensje majątkowe,  ile zaznaczając 
przynależność do określonej gałęzi rodu. W dziedziczne posiadanie Szydłowca wszedł Maciej dopiero 
w 1795 r. po śmierci brata. 

Podstawą  do określenia czasu powstania pieczęci nie może być zestaw dóbr dziedzicznych Macieja: 
Połoneczka, Kroszyn i Leonpol, gdyż uzyskał je jeszcze w latach siedemdziesiątych,  kiedy trudno 
wytłumaczyć tytułowanie się księciem ołyckim, nieświeskim, kleckim i słuckim. Skoro przyjmujemy, że 
to opieka nad Dominikiem uprawniała Macieja do takiej tytulatury, czas jej używania może wyznaczyć 
okres, w którym powstała pieczęć. Opiekunem, jak już wspomniano, został Maciej po śmierci Karola 
Stanisława „Panie Kochanku", 21 listopada 1790 r. 

Drugim ważnym elementem wyznaczającym  datę post quam wykonania tłoka jest urząd  kasztelana 
wileńskiego, który Maciej otrzymał 23 grudnia 1791 r. Niestety, początek  trzeciego wiersza napisu 
otokowego jest prawie całkowicie zniszczony. Jednak widoczna mniej więcej w środku nazwy urzędu 
litera L pochodzi najpewniej ze słowa kasztelan.  Niewielka liczba brakujących  liter wskazuje, że urząd 
Macieja był zapisany w skróconej formie:  KASZTEL  WIL,  tak jak podpisywał się na listach. 

Analizując  herby występujące  na pieczęci przypisywanej Maciejowi, należy zwrócić uwagę, że 
czteropolowa tarcza herbowa występuje na pieczęciach radziwiłłowskich stosunkowo rzadko. Najczęś-
ciej na piersi orła znajduje się jedynie herb Trąby.  Widać to nawet na dużych pieczęciach analogicznych 
do omawianej, jak np. na pieczęci Michała Kazimierza „Rybeńko" z napisem otokowym w trzech 
wierszach, używanej w latach 1746-175617. Podobnie sam herb Trąby  ma na piersi Orzeł na dużej 

1 1 Pieczęć o średnicy 6 cm, AR XI, 153, s. 33, 43, 53, 62. 
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4. Pieczęć Macieja Radziwiłła z trzema orderami na dokumencie z 15 lipca 1791 г., AGAD, AR XI, 183, s. 165 

pieczęci Karola Stanisława „Panie Kochanku", także z pełną  tytulaturą  pomieszczoną  w trzech 
wierszach, tym razem w języku łacińskim1S. W zbiorach nieświeskich występują  jednak nawet małe 
tłoki pieczętne, sygnetowe lub w postaci breloczków o średnicy nie większej niż 2 cm, na których tarcza 
na piersi Orła jest cztero-, a nawet pięciopolowa19. 

Tarcza czteropolowa na naszej pieczęci wskazywałaby na występowanie herbów: ojczystego, 
macierzystego i dwóch babek. Herb ojczysty właściciela — Trąby  jest dobrze czytelny, zastanawia tylko 
umiejscowienie go heraldycznie po lewej, a więc na drugim, a nie na pierwszym miejscu. Fakt ten można 
wytłumaczyć jedynie pomyłką  rytownika, który kopiując  rysunek tłoka, nie wziął  pod uwagę odwrotnej 
kolejności w pozytywie. Drugim z kolei, a faktycznie  umieszczonym po prawej stronie, jest herb 
Dołęga, którym pieczętowała się Anna z Mycielskich, matka Macieja. Mimo prymitywnego rysunku 
dobrze widoczna jest podkowa ze strzałą  wewnątrz,  skierowaną  grotem w dół. Herb ten jednak, nie 
tylko ze względu na rozmiary, odbiega poziomem wykonania od pięknie wykonanego herbu Dołęga na 
omawianym wcześniej tłoku Anny Mycielskiej. Trzeci z kolei herb w prawej dolnej części tarczy 
przedstawia również prymitywną  w rysunku głowę zwierzęcia z rogami. Bliższa analiza przedstawienia, 
każe wykluczyć herby: Wieniawa (brak kółka w nosie zwierzęcia) czy Półkozic lub Pomian (nie ma 
miecza wbitego w głowę). Jest to niewątpliwie  herb Bawola Głowa przedstawiający  głowę bawołu 
z rogami zawiniętymi nieco ku górze, a uszami skierowanymi w dół, bez żadnych dodatkowych 
elementów. Herb ten należał między innymi do rodziny Siesickich20. Marcjanna Siesicka, córka 

1 8 AR XI, kop. 183, s. 56. 
1 9 Pieczęcie ze zbiorów nieświeskich w Gabinecie Numizmatycznym, np. Michała Kazimierza „Rybeńko" ZKWN 6994, czy 

jego żony Franciszki Urszuli z Wiśniowiećkich, ZKWN 6988, opr. J. Z a w a d z k i . 
2 0 Niesiecki, t. VIII, s. 370-371; Z. L e s z с z у с, Herby szlachty polskiej, Poznań 1907,1.1, s. 15. 
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wojewody mścisławskiego, w 1704 r. poślubiła Michała Antoniego Radziwiłła, krajczego litewskiego, 
była więc matką  Leona, a babką  ojczystą  Macieja21. 

W czwartym polu należałoby się spodziewać herbu babki macierzystej Macieja — Weroniki 
Konarzewskiej (1699-1762). Konarzewscy z Konarzewa pod Rawiczem, z których wywodziła się żona 
Macieja Mycielskiego, pieczętowali się herbem Tumigrała zwanym też Wręby, który przedstawia 
w polu tarczy trzy pasy ukosem w prawo i sześcioramienną  gwiazdę w prawym górnym rogu22. 
Tymczasem w ostatnim polu naszego tłoka występuje herb przedstawiający  dwie ryby ustawione 
pionowo. Jest to niewątpliwie  herb Wadwicz, zwany jeszcze przez Niesieckiego herbem Ryby. Brak 
herbu Konarzewskich nie wyklucza Macieja jako właściciela pieczęci, co jest uzasadnione chociażby ze 
względu na obecność herbu matki i babki ojczystej. Należy tedy przyjąć,  że w czwartym polu 
zastąpiono  świadomie herb babki macierzystej herbem Wadwicz. Poszukiwania w dalszym kręgu 
genealogicznym dały wynik negatywny. Prababka Macieja z linii Radziwiłłów to Anna Marianna 
Połubińska, żona Dominika Mikołaja ordynata kleckiego, natomiast prababka z linii Mycielskich 
— matka Macieja Mycielskiego, to Anna Niegolewska — żona Adama Jana chorążego  poznańskiego. 
Ani jedna z nich nie pieczętowała się herbem Wadwicz. Prababka z linii Konarzewskich, matka 
Weroniki Konarzewskiej, to Teofila  Leszczyńska, herbu Wieniawa, żona Filipa, starosty konińskiego. 
Mało zresztą  prawdopodobne byłoby zamieszczanie herbu prababki z linii Konarzewskich, skoro 
pominięto herb babki — Weroniki Konarzewskiej. Niestety nie udało się ustalić prababki z linii 
Siesickich, czyli matki Marcjanny Siesickiej a żony Michała, wojewody mścisławskiego. 

Brak herbu Wadwicz wśród bezpośrednich protoplastów Macieja każe szukać go u innych 
Radziwiłłów. Znajdujemy go u Mikołaja „Czarnego" (1515-1565), który jako pierwszy otrzymał od 
cesarza Karola V prawo używania przez siebie i potomnych tytułu książąt  Cesarstwa  Rzymskiego. 
Załączony  do przywileju herb osobisty Mikołaja „Czarnego" zawiera Trąby,  Dąbrowę,  Leliwę 
i Wadwicz (Ryby) po babce Naruszewiczównie23. Innych związków  Radziwiłłów z Naruszewiczami lub 
innymi rodzinami noszącymi  herb Wadwicz nie udało się stwierdzić. Były jednak przypadki przejęcia 
osobistego herbu Mikołaja Czarnego z tarczą  czteropolową  za herb rodzinny. Świadczą  o tym exlibrisy 
biblioteki radziwiłłowskiej z XVIII i XIX w. należące  do różnych właścicieli, którzy umieścili go 
zamiast swego herbu osobistego. Na ogół nie zmieniają  się one poczynając  od XVII w.24 Taką  samą 
tarczą  czteropolową  z herbami: Trąby,  Dąbrowa,  Leliwa i Wadwicz mają:  exlibris nieokreślonego 
właściciela z pierwszej połowy XVIII w. i dwa exlibrisy Michała Kazimierza „Rybeńko" jako 
kasztelana wileńskiego z lat 1742-174425. Identyczną  czteropolową  tarczę umieścił prałat Edmund 
Maria Radziwiłł (1842-1889) na exlibrisie swej biblioteki w Ostrowie26. Wobec tak rozpowszechnione-
go zjawiska przejmowania całego herbu Mikołaja Czarnego można przyjąć,  że herb Wadwicz na 
pieczęci Macieja jest jednym z elementów wprowadzonych świadomie zamiast herbu babki macierzys-
tej, z intencją  nawiązania  do ciągłości  rodu. Czyżby bliskie związki  Macieja z Adamem Naruszewiczem, 
który wielokrotnie próbował pozyskać dla Macieja fotel  senatorski przed 1790 г., był przyczyną 
odwołania się do dalekich związków  rodzinnych? 

Na jednym, znanym mi, portrecie Macieja pędzla J. Peszki, zostały umieszczone zarówno ordery, 
jak i herby, ale nie dostarczyły one nowych informacji27,  gdzie można by poszukiwać jego herbu. 
Negatywne wyniki dały też poszukiwania nagrobka. Autorzy biogramu Macieja podali tylko miejsce 
jego śmierci — Szydłowiec. Jednak w kościele w Szydłowcu znajduje się jedynie nagrobek brata Macieja 
— Mikołaja, starosty radoszkowskiego i jego żony Marii z Gawdzickich2S. O tym, że Maciej został 

2 1 W. D w o r z a c z e k , Genealogia, tabl. 164. 
2 2 А. В o n i e с к i, Herbarz polski, Warszawa 1907, s. 59; J. Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, zesz. VII, 

Warszawa 1899, nr 1415. 
2 3 N i e s i e с к i, t. VIII, s. 58 п.; PSB, t. XXX, s. 336. 
2 4 W. W i 11 y g, Exlibrisy bibliotek polskich XVII i XVIII wieku, 1903-1907, reprint Warszawa 1974,1.1, s. 57, 58. 
2 5 Ibidem, t. II, s. 156, 157. 
2 6 Ibidem, t. П, s. 155. 
2 7 Zdjęcie portretu w: Spuścizna Bolesława Tuhau—Taurogińskiego, Fundacja Ciechanowieckich, Archiwum Zamku 

królewskiego. 
2 8 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III, woj. kieleckie, zesz. 10, powiat radomski, Warszawa 1961, s. 45. 
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pochowany w Szydłowcu, a nie w swej ulubionej! Połoneczce, dowiadujemy się z rejestru wydatków 
związanych  z jego pogrzebem29, gdzie znajdujemy pozycję „Mularzowi od zamurowania ciała złożonego 
w grobie", a całość dotyczy „pogrzebuMacieja X Radziwiłły w Szydłowcach czynionego". Wyjaśnienie tak 
zdumiewającego  faktu,  że kasztelan wileński nie ma nagrobka w Szydłowcu jest dwojakie. Szydłowiec 
wkrótce po jego śmierci sprzedano w 1802 r. Annie Sapieżynie, nie pozostał więc w rękach syna Konstantego. 
Nie było komu zadbać o sporządzenie  nagrobka, jak w przypadku Mikołaja uczynił to Feliks Gawdzicki, 
brat jego żony, proboszcz szydłowiecki, wystawiając  w 1807 r. wspólny nagrobek siostrze i szwagrowi. Nie 
jest wykluczone też, że Konstanty syn Macieja, przeniósł później zwłoki ojca, np. do Połoneczki, czyniąc  mu 
drugi pogrzeb. Jest to jednak mało prawdopodobne ze względu na zły stan finansowy  spuścizny po Macieju. 

Na tle płaszcza wokół tarczy z orłem widać pięć orderów, które korespondują  z napisem otokowym. 
Powstaje pytanie czy Maciej miał wszystkie z wymienionych i w jakim czasie. Dość precyzyjny rysunek na 
tłoku pozwala stwierdzić, że wyobrażenia odpowiadają  napisowi. Heraldycznie po prawej stronie pierwszy 
znajduje się Order Orła Czerwonego, pod nim Order Orła Czarnego. W miejscu centralnym na dole 
— Order Orła Białego, po lewej kolejno: Order św. Huberta i Order św. Stanisława. Najwcześniej otrzymał 
Maciej Order św. Huberta, bo 21utego 1776 r.30 Sprzyjającą  okolicznością  był jego pobyt w Mannheimie, 
siedzibie elektora Palatyna Renu, gdzie zabiegał o pozyskanie tego orderu już w roku 177531. Nie bez 
znaczenia było tu pochodzenie, ponieważ Order ten miało wielu Radziwiłłów, dzięki związkom  krwi 
i przyjaźni z Palatynami Renu. „Prawie każdy Radziwiłł ledwie na świat przyszedł otrzymywał od nich 
Order św. Huberta" pisze z pewną  przesadą  K. Bartoszewicz32. Faktem jest jednak, że Karol Stanisław 
„Panie Kochanku" otrzymałto odznaczenie jeszcze w dzieciństwie33. W tym kontekście trzeba stwierdzić, że 
Maciejowi nie przyszedł ten order tak łatwo, miał już wówczas 27 lat. Wspomniany przez króla order 
„cudzoziemski" to Order św. Huberta, o jego przysłanie Maciej prosił wojewodę wileńskiego wraz 
z kluczem podkomorskim po bracie (przyrodnim — Hieronimie Wincentym) i stosownym do takiej okazji 
odzieniem: Orderyk  jeden  mały, ś-tego Huberta  na szyję, abym mógł  go zawiesić gdy  drugie  dostanę34. 

Order Orła Białego uzyskał 18 lutego 1788 г., a równocześnie z nim Order św. Stanisława35. Doszło 
do tego w wyniku usilnych zabiegów Karola Stanisława „Panie Kochanku", któremu Maciej dziękując 
za protekcję u króla, tak relacjonował przebieg rozmowy z nim: List WXM  Dobrodzieja  Król  JM 
przeczytawszy wraz mię powiedział—-  « zapewne wiesz W.  Pan o czym tu książę  wojewoda  pisze, więc 
lubo Konstytucja  zabrania dawać  tym ordery  krajowe,  którzy  mają cudzoziemskie,  wszelako  uczynię to dla 
księcia i dla  W.  Pana, że oba te Ordery  oddam  jemu, ale tym sposobem co i Nieboszczykowi  to jest, że na 
wyjezdnym»  36. Pozostają  jeszcze ordery Orła Czarnego i Czerwonego uwidocznione na rysunku 
i wymienione w napisie otokowym pieczęci. Jednak w korespondencji z lat 1787-1788 Maciej o nich nie 
wspomina. Również S. Łoza nie wymienia Macieja w spisie kawalerów orderu Orła Czarnego37. 
Według niego w XVIII w. order ten przyznano tylko dwóm Radziwiłłom: Michałowi Hieronimowi 
i Antoniemu. Fakt posiadania przez Macieja tylko trzech orderów, a więc św. Huberta, Stanisława 
i Orła Białego, jest dobrze udokumentowany na mniejszych pieczęciach beznapisowych uwierzytel-
niających  listy, jak również w występującej  w nich tytulaturze: Maciej  Xiążę  Radziwiłł  kasztelan 
Wileński,  Orderów  Orła  Białego,  S-go  Stanisława  у S-go  Huberta  Kawaler  — — lub: kawaler 
Orderów  S-go  Huberta  S-go  Stanisława  i Orla Białego  z lat 1791 i 179238. 

2 9 „Regestr ekspensy pogrzebowey po niegdy JO Xięciu Macieju Radziwille dnia 10 septembris roku 1800 spisany", AGAD, 
Archiwum Radziwiłłów z Połoneczki, Teka 11. 

3 0 S. Ł o z a, Order domowy rycerski p.w. Świętego Huberta, Broń i Barwa, R. 2 (1935) s. 63. 
3 1 PSB, t. XXX, s. 188. 
3 2 К . В a r t o s z e w i с z, Radziwiłłowie, s. 211. 
3 3 B . T a u r O g i ń s k i , Z dziejów Nieświeża, Warszawa 1937, s. 107. 
3 4 AR IV, koperta 343, nr 122. 
3 5 S. Ł o z a, Order Orła Białego, Warszawa 1935, s, 53; tenże, Kawalerowie Orderu św. Stanisława 1765 1813, Warszawa 

1925, s. 90. 
3 6 AR IV, koperta 343, nr 124, list datowany w Warszawie, 6 lutego 1788 r. W liście z 23 lutego donosi o odebraniu obydwu 

orderów, ibidiem, nr 125. 
3 7 S. Ł o z a, Historia Orderu Orła Białego, Warszawa 1922, s. 120 i n. 
3 8 Np. AR XI, koperta 183 s. 55: kontrakt na dzierżawę miasta Birż z 24 czerwca 1791 r. opieczętowany pieczęcią  Madeją 

z trzema orderami. Ibidem, s. 165 dokument Macieja z 151ipca 1791 r. z wymienionymi w tytulaturze i umieszczonymi na rysunku 
pieczęci trzema orderami. Kawalerem trzech tylko orderów tytułuje się Maciej w liście z 1 ; stycznia, 1792 г., ibidem, s. 170. 
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5. FLeczęć Macieja Radziwiłła z pięcioma orderami na kopercie do listu z 10 kwietnia 1793 г., 
AGAD, AR IV, koperta do nru 144 

•Eot. Maciej Bronarski 

Ponieważ ze względów oczywistych należy wyłączyć  jako właścicieli badanego tłoka pieczętnego 
dwóch Radziwiłłów wymienionych w spisie Stanisława Ł o z y, jako kawalerów Orła Czarnego, trzeba 
postawić pytanie, czy Maciej nie został nim również odznaczony, co jednak pominął  Łoza. Pośredniego 
dowodu dostarcza koperta luzem, prawdopodobnie należąca  do listu Macieja z dnia 10 kwietnia 
1793 r.39 Pieczęć na niej umieszczona jest również pozbawiona legendy i bardzo podobna do 
omawianych poprzednio, z tą  wszakże różnicą,  że Orła z Trąbami  otacza już pięć orderów, anie trzy. 
Analiza rysunku w powiększeniu pozwala stwierdzić, że przybyły ordery Orła Czarnego i Czerwonego, 

3 5 AR IV, teka 25, nr 144. 
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a wszystkie ułożone są  w tym samym porządku,  jaki występuje na naszym tłoku. Analogiczna pieczęć 
beznapisowa z pięcioma orderami zamyka kopertę listu Macieja pisanego 9 listopada 1797 r. 
z Szydłowca do wojewody wileńskiego (Michała Hieronima)40. Układ orderów również identyczny 
z poprzednimi. Rozstrzygającym  argumentem, świadczącym  że Maciej otrzymał ordery Orła Czarnego 
i Czerwonego, jest brudnopis jego listu asekuracyjnego dla bankierów warszawskich celem ulepszenia 
losu małoletniego  X-cia  Dominika synowca mojego w mojej zostającego  opiece". List datowany 26 
września 1792 r. w Warszawie z własnoręcznymi poprawkami Macieja rozpoczyna następująca 
tytulatura: Maciey  Xiążę  Radziwiłł  kasztelan  Wileński,  Orderów  Polskich,  Pruskich  i S-go  Huberta 
Kawaler  41. Oba ordery pruskie musiał Maciej otrzymać między 1 stycznia 1792 г., kiedy to jeszcze 
tytułuje się kawalerem trzech orderów42, a 26 września tegoż roku, kiedy mieni się kawalerem orderów 
pruskich, obok Orła Białego i św. Huberta. Rysunki na pieczęciach z lat 1793-1797 potwierdzają 
domysł, że chodzi o ordery Orła Czarnego i Czerwonego, których łączne  nadawanie było regułą: 
odznaczeni Orderem Orła Czarnego byli na ogół jednocześnie kawalerami krzyża wielkiego Orderu 
Orła Czerwonego43. 

Przeprowadzona analiza tylko częściowo pozwala uzupełnić braki w napisie otokowym, określa 
natomiast w sposób niewątpliwy  jej właściciela i dostarcza nowego faktu  z jego życiorysu, mianowicie 
otrzymanie orderów pruskich. Napis otokowy wraz z możliwymi uzupełnieniami przedstawia się 
następująco: 
MA[CIEY..]EC[I...]ZE[.RAD]ZIWILL  XIĄZE  NA  OLYCE  NIEŚWIEŻU  KŁECKU  SLUCKU 
& Y  S PAŃSTWA  RZYMSKIEGO  /  [HRABIA  NA  BIAJLEY  [  .SJZYDŁOWCU  Y  & A NA 
POŁONCE  KRO SZYNIE  LfEONPJOLU  Y  & PAN  Y  DZIEDZIC  /  [  KASZTĘ]  L [WILJ  OR-
DER.OfRŁA  BJIAŁEGO  CZARNEGO  Y  CZERWONEGO  SS  HUBER[TA  Y  STJANISŁA: 
KAWALER 
(Maciej .... [książę?]  Radziwiłł, książę  na Ołyce, Nieświeżu, Kłecku, Słucku etc. i Św. Państwa 
Rzymskiego hrabia na Białej (Mirze?) Szydłowcu i etc. a na Połonce, Kroszynie, Leonpolu i etc. pan 
i dziedzic, kasztelan wileński, orderów Orła Białego, Czarnego i Czerwonego, Świętych Huberta 
i Stanisława kawaler). Być może po imieniu Maciej występuje drugie imię, które jednak jest nieznane 
w literaturze i nie występuje w dostępnych źródłach. 

Dwie strony naszego tłoka były wykonane w różnym czasie. Tłok Anny Mycielskiej sporządzono 
najpewniej w czasie trwania jej małżeństwa z Michałem Kazimierzem „Rybeńko" w latach 1754-1762, 
chociaż ze względu na dużą  aktywność Anny Radziwiłłowej nie można wykluczyć wykonania pieczęci 
również po owdowieniu. W tym wypadku najpóźniejszy możliwy czas wykonania tłoka należałoby 
określić przed śmiercią  Anny w 1771 r. Wbrew zwyczajom nie został zniszczony, lecz musiał być 
przechowywany jako pamiątka,  skoro po przeszło dwudziestu, a może nawet trzydziestu paru latach 
sięgnął  do niego jej młodszy syn z pierwszego małżeństwa, aby wykonać swój tłok i to zapewne nie 
pierwszy. Wykorzystanie drugiej strony tłoka dla wykonania nowego jest dość rzadkie i mogło być 
spowodowane albo sentymentem do matki, albo względami oszczędności. Należy pamiętać, że Maciej 
stale borykał się z trudnościami finansowymi,  o czym świadczą  jego listy z 1787 r. do Karola Stanisława 
„Panie Kochanku" z prośbą  o wypożyczenie ze skarbca nieświeskiego nie tylko klucza podkomors-
kiego, ale i szpady, laski, karety, a nawet kamizelek, szlaków z sukni galowej i guzików, po zmarłym 
bracie, ponieważ nie może pokazać się na dworze królewskim dla odebrania orderów44. Również 
zadłużenie majątku,  które wymagało sprzedaży Szydłowca po jego śmierci, wskazuje na trwające  czas 
dłuższy trudności finansowe. 

Kiedy Maciej wykonał swój tłok na odwrocie tłoka matki można określić tylko w przybliżeniu. Był 
on już wówczas kasztelanem wileńskim, którym został w 1790 г., i opiekunem Dominika, ale — co 
najważniejsze — kawalerem pięciu orderów. Ponieważ ostatnie dwa z nich, pruskie, otrzymał, jak 

4 0 AR IV, teka 26, nr 186. 
4 1 AR z Połoneczki, Teka 2. 
4 2 Por. przyp. 38. 
4 3 S. Ł o z a, S. В i e ń к o w s к i, Ordery i odznaczenia, Warszawa 1928, s. 83. 
4 4 Listy z Połoneczki 11 stycznia 1787 r. oraz drugi ze stycznia tegoż roku AR IV, kop. 343, nr 122, 123. 
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6. Pieczęć Macieja Radziwiłła z pięcioma orderami na kopercie listu z 9 listopada 1797 г., odciśnięta 
tym samym sygnetem co pieczęć na il. 5 z 1793 г., AGAD, AR IV, teka 26, nr 186 

Fot. Madej Bronarski 

wykazano wyżej, między 1 stycznia a 26 września 1792 г., jest to najwcześniejszy możliwy czas 
powstania tłoka pieczętnego Macieja. Data najpóźniejsza, przed którą  go wykonano jest trudniejsza do 
określenia. Ze względu na tytulaturę wydawać by się mogło, że nastąpiło  to w okresie opieki nad 
Dominikiem, tj. przed marcem 1793 г., kiedy mu ją  definitywnie  odebrano. Jednak używanie przez 
Radziwiłłów tytułów książąt  nieświeskich, ołyckich i kleckich nie tylko przez ordynatów, teoretycznie 
czyni możliwe powstanie omawianej pieczęci również i po tej dacie. Najbardziej jednak prawdopodob-
ne jest jej sporządzenie  bezpośrednio po otrzymaniu nowych orderów i niedługo po objęciu opieki nad 
nieletnim sukcesorem wielkiej części dóbr radziwiłłowskich, czyli w 1792 r. 

Losy tłoka pieczętnego po śmierci Macieja nie są  znane. Pieczęcie większe nie były przechowywane 
w skarbcu nieświeskim razem z małymi pieczątkami  sygnetowymi i breloczkami z kruszcu i kamieni 
półszlachetnych. Te ostatnie trzymano razem z pierścieniami jak biżuterię, o czym świadczy inwentarz 
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skarbca nieświeskiego45. Pieczęci większe przechowywane były osobno i najczęściej uiszczone po 
śmierci właściciela z obawy przed nadużyciem. Tłok pieczętny Anny z Mycielskich i Macieja Radziwiłła 
musiał zostać zachowany po jego śmierci, być może przez syna Konstantego, jednak w nieznanych 
okolicznościach wyłączono  go ze spuścizny rodzinnej i trafił  w obce ręce. Jego zły stan zachowania, 
silna korozja z jednej strony świadczy, że znajdował się w nieodpowiednich warunkach. Mimo to 
pozostał bogatym nośnikiem informacji,  które udało się zeń wydobyć. 

4 5 B. P o ł u j a n o w s k i, Catalogue du trésor du château de Nieśwież, S. Petersbourg 1906. 


