
HTRBAHZ
IGI{ACEGO KAPICY

MILtrWSKItrGO
(DOPETNmNIE NIESIECIflEGO)

WTDANID

BIBLIOTEKI XX. CZABTOBYSKICH

W SIENI.IIWIE.

W KBAKOWIE

DRUKABNI ,,CzAsUg W. KIRCEMAYERA

1870.



Najprz6d powietlzied muszq, ih dzielo niniejsze znane ia-
ko herbarz Senetlykta Kapicy Milewskiego nie jest wcale pra-

cq Benedykta ale Ignacego, o ktdryrn m6wid bgdq. To spro-

stowanie tembardziej jest koniecznpm i waZnem, itz tradycyj-

ne nazywaniqdziela herbarzem Benetlykta, sprawilo, Le ogLo-

szono je w pismach pod tym tytulem. Qzieto to wprowadra

nas w inny 6wiat, aniZeli zn&ne tlot4d tlziela heraldyczne - bo

w Swiat liczryj drobnej s4lachty rnazowieckiej i podlaskiej osia-

dlej przetl wiekami w ziemiaeh Drohickiej, Bielskiej, Wizkiej,
tr omiyfskiej i innych w tlawnem Poillaskiem i Mazorvieckiem wo-

jew6dztwie. Praca Ignacego Kapicy jakkolwielr zwana herba-
r z e m nie ma wcale na zadanie historyi herb6w lu'li wywo-

dzenia ich staro2ytnoSci i pocz4tku, na wzdr Paprockiego, Wa-
clawa Potockiego i innych. Ta strona heraltlyki jest tu prawie

zupelnie pominigt4, bo autor przytacza satne dokumenta i przy-

wileje kaZdej rodziny, poprzestaj4c tylko na wzmiance, jakim sig

ta herhem pieczgtuje. Sam bgil4e arohiwist4 wielhiego i staroiytnego

arehiwum, wypracowat wlaScirvie wielce ciehawy tlyplomataryusz

przywilejdw i dokument6w gt6wnie z XY i XYI a nawet z XIY
st,ilecia, tycr,qcych sig wszystkich rodzin szlacheckich, jakie za-

nieszkiwaty ziemie powyiej wskazane. Znajdujemy tu naj-
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przdtl oiekawy materyal tlo historyi, szczegdlniej pod wzglg'

dem osietllin mieszkafc6w innych tlzielnic dawnej Polski w te
strony przybywajqcych. Wainy to na polu dziej6w nabytek, bo malo

mamy w tym kierunku batlaf i niewiele trbdel. Etnografia znaj-

duje tu takZe nowe tlla siebie ru,ec?,y, a nawet ziskujemy no-

wo szazeglty pod wzglgtteur funilacyi ko6cioldw. Z ptzytoczo-

lryah prz,ez Kapicg tlokument6w wyja6niaj4 sig takZe niekt6re

stosunki prawne i rr.rtlzinne u pewnych warstw narotlu; a na-

wet znajttujemy tu moZe najlicznieiszy zhi6t imion swojskich

i staro2ytnych, uiywanych w Polsce w XIY i XY wieku.

Na siealzibach Jadfwing6w, po ostatniem ich pokonaniu

przez lreszka Ozarnogo, w kofcu XIII stulecia zaczqht osia-

dad liczna szlachta mazowiecka na przestrzeniach gdzie utwo'

rzono potem ziemig Bielska, Drohick4 i Mielnick4, wojew6dz-

twa Potllaskiego.

0kolice te zaiutlniaty sig szybko, bo Gwagnin jut powia-

da (w XYI wieku ), le ziemia Bielska na pospolite ruszeuio

wystawid mo2e 20,000 szlachty. Znanetn jesi takie w histo-

ryi, jak na elekcyg potlczas bezkr6lewia po Zygmuncie Augu-

6cie przybylo potl Wolg 10,000 mazowieckiej drobnej sziachty.
'Ilrsp6lozesny historyk Swiadazy, Le wielu przybyto boso, lu-

bo wszyscy zbroini. Panowie Zywili te tlumy, ktdre pomirno

nieilostatku roaejil(, sig uie chcialy * co tlowodzi, na jak lie-
prahtykowan4 nigtlzie skalg' przeniosto sig w dawnej Polsce

Zyoie polityczne migtlzy massy ludu.

Drobna szlachta zw&na ch ot[ aozk0wQ, szara czko-
N4, zagrotl0r[Qr zasciaukow4, za,gon0w4, okoli-
cznq, d.r4lkow4 i t. d. najliczniej w Polsce osiatlla zie-

rnie objgte tlzielem Kapicy. Dzisiaj na 630 wsi poloZonych

w ilawnoj ziemi Biolskiej jest 460 zamieszkatych przez dro'

bn& szlachtg - ten sam stosunek witlzimy i w dawnej zio-

rni tromZyfskiej, Y{izkiej, Nurskiej i t. d. W dziele Kapicy

YiI

vszystkie te wsie ma,my juZ w wieku XY. Tak liczna w PoI-
sco tlrobna szlachta, jako ogromna, czg$d sklatlowa narodu

i czynnik niemaly jego dziej6w domowych, jakZe nietlostate-

cznie zostala uwzglgdniony przez batlaczdw naszych; chociaZ

jui Szajnocha slusznis j4 nazwal kluczem w wielu razach do

zrozumienia dziejdw polskich.

Szlachta ta, najstarsza mo2e u nas, dostarczala

w dawnych wiekach najwigcej ludzi do obrony granic Rze-
.ozypospolitej, uwaiaj4c sluZbg rycersk4 nie za, zaslugg, alo

za obowiqzek. Ub6ztwa nigdy sig nie wstydzita, szczyc4c sig,

L,e dt:wiga plug i niecz zarazen. Z Mazowsza i Podlasia szlach-

ta ta rozniosla nazwiska swoje po calyrn niemal kraju,
w kt6rym dzisiaj nie masz zak4tka, aby nie posiadal rodzin

maj4cych swoje gniaztla w ziemiach wzmiankowanych, a swoj4

historyg w dziele Kapicy.
I w tern to gtdwnie dziolo Kapicy jest dopelnieniem hor-

barza Niesieckiego, jak go na tytule tr&zwano.

Uszlachoanie w Srednich wiekach kmieci przez mazowiec-

kich ksi4t4t, za mgztwo w boju okazane, czgsto jeszczemialo

trt miejsce potem za kr6l6w polskich, co przyczl'nialo sig tlo
wzrastania w tych stronach ogrornnej jui liczby szlachty, bo

L ogdluej lndno6ci stanowi4cej. Stryjkowski (w Pobudoe)
wychwalaj4c mgztwo Mazur6w, ktdrzy zbroili si4 w s zatszlr.-
ny (brofl sieczn4), kijco i p,ukawki (kije i strzelby), po-

wiatla, ih przy tlobywaniu Yt/ielkich l,uk6w, Wieloch Mazur, poil-
dany Lasockich ze wsi Miastkowa .(ziemia tr-.,om2yfska), chod

byl postrzelony, przeeio szetll o6lep z ogniem w rgku i palit
parkan forteczny, zil tio go kr6l Stefan Batory uczynit szlach-

cicem.

Cale rzesze tej drobnej szlachty byty podziwem dla ou-

dzoziemcdw, a nailewszystko rdwno6d najubo2szego szlachcica

z magnatem, bo jak mdwi przyslowie:
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Szlachcic na zagrodzie

R6wny wojewodzie.

Za gmnicq rvdwczag tego nie n\a,no.

Beauplan (pisz4c za krdla Wladyslawa IY) powiada, 2e

s4 w Polsce tak ubodzy ze szlachty , ih zaletlwie po kilka
zagon6w ziemi posiadaj4, sami je uprawiai1 i nie wstydzy sig
bynajmniej stulyd u rnoZniejszyeh. Ja sarn (powiada Beauplan)
mialem za wo/tnicg podobnego szlachcica. Dalej powiada, he

poniewaZ najuboiszy szlachcic rdwnie wysoko trzyma o sobie,
jak najbogatszy, i rvi6 ie z aashga" i nauk4 rnoie byd sena-

torem a nawet krdleur, wigc w tych nadziejach od pierwszej

mlodo6ci uczrl sig po lacinie i wczesnie staraj4 sig pigknerni
czynami dad pozna( na rvojnie, by ich hetman do urzgd6w
i ;starostw zalecal krd,lowi. Tg szlachetn4 chgi rvynyZszenia

sig przez naukg i rugztwo, rvidzinry u drobnej szlachty jako

ruecr, hadycyjn4 a rv obyczaju narodowym leL1c4. Gdy w w"

XYII i p6iniej, szkoty utrzyrnywali Jezuici, widzirny u nich
na Podlasiu i Mazowszu nattok ubogiej szlachty rvstgpuj4cej

potem juZto do palestr lub stanu duchownego,jltt to powracaj4cej

na, zagon ojcorvy. he za| Jezuici rv lacinie szczeg6lniej nl6d/t

dwiczyli, zt'4d, pospolit4 bylo rzeazat, ih ze szlachcicem, co

szedl za plugiern moina siq bylo rozm6wid po lacinie jak po

polskn, a w ka2dym domu znalelC polskie i laeiriskie ksi4Zki,

hil,zieL skrzynkg z lacifskiemi papierarni tyez4cerni sig clzie-

dziotu,a i prawa.

Po upatlku Jezuit6w mn6stwo ubogiej mlodzieZy garnQ-

lo sig do szk6l pijarskich w Drohiczynie, Lornhy i Szczury-

nie, a wielu z niej zajaSnialo potem naukq, talentem i sta-

norviskiem iv kraju.

Po nrzqdzeniu wzorowych szk6l rv Bialyrnsf"okn (za ruy-
cl6rv pruskich), uboga ntodzieh okoliczna poSpieszyla do nich

po Srviatto, jak r6wnioZ do tak zwanej Akademii w Bialy.

IX

00. Missyon&rze w Tykocinie juZ lv zeszlyn wieku utrzyuty-
wali wyborn4 kilkoklassow4 szkotg, zamienion4 potem na pod-

rvytlziatowq. Byty to wszystko irddLa, gdzie szukano oSwiaty.

Z dawnych czasd,w przechowalo sig tu pojgcie o konieczno6ci

laciny, jako pierrvszego wyksztalcenia, zaS niedawno jeszcze byli
nauozyciele wiejscy (B a k at ar a g), u,czqcy dziaci po lacinie,r
ktdrq sami juZ tylko z trarlycyi posiadaii.

Szlachta rnazowiecka i podlaska nazwiska srvoje jak i pra-

wie wszystka inna w kraju, rvzigta otl wsi, w ktdrych dzie-
dziczyla. JeZeli wigc w jednej u,si bylo kiikunastu lub u,ig-

cej dziedzicdw, to czgsto kilkadziesi4t rodzin jednego za,-

czglo rhywaC nazwiska, Zta-d, 2e nazrvislio r,'zigte jest zawsze

od wsi czyli od dornu dziedzicznego, szlachta zowie je prty-
tlomkiem, gdyZ stoi ono przy domach jej, bo n. p. ive

wsi Pogorzalkach mieszkaj4 Pogorzelscy, w Kropiwnicy Kro-
piwniccy i t. p. To co w og61e zorviemy przydotnkarni, rna

tu nazwg przezwiska. Z przyczyny, Le tyle domdw szla-
checkich w kaZdej rvsi jedno nosi nazwisko, powstaly dla od-

r62nienia od siebie tych pojedytnzych roddrv, d,ziedziczne pr'/,e-

z w i s k a, bo czgsto od kilku rviek6w z ojca na syna prze-

chodz4ce. Chodby wigc kilkadziesi4t we rvsi bylo jednakowych

nazrvisk i imion, to rody odr6Zniaj4 sig su,erni przezwiskarni.

I tak Szwed, Sobieszczyk, G&sioreli, Szczygiel,
Kokoszka sA to przezrviska z liczby wielu, jakie tidzirny
u szlachty tamtych okolic. Caly n. p. rdd Kropiwnickich
id4cy od jeilnego, ktdry niegdyS ze Szrryedami walczyt, tna

przezrvisko Szwed6w, w ten sarn sp0s6b powstalo przezwisko

Sobie szcr,yk6w. Imig dane n& ehrzcie zowizl tu czgsto

nazl\'ishiern, bo m6'ni4, Ze to jest nazrviskiem czlowieka,

czem g0 na,zw4 ludzie po urodzeniu; to za{, z czett czlo-

wiek na Sn'iat przychodzi, jest jego przytlomkiern, bo stoi
przy domu, rv ktdrym sig urodzil. Jeteli jednego przydomku
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rotly zarnieszkaty we wsiach rdinych uazwisk, to dla otlr6-

Znienia bior4 czgsto otl wsi tyoh drugie przytlornki' Tak n' p'

r6d Kapicdw (z kt6rego poohorlzi autor tego tlzieta) osiailtszy

we wsi Milewie, clla otlrdZnienia sig ott innych Kapic6w zowie

sig (w papieraeh urzgilowych) Kapicami Milewskirni' Ztlawato

'de niekiedy obyczajem rv Polsce pospolitym, 2e tlrugi taki

przydornek stawal sig z czasem rodowetn nazwishiem'

WszystkiewsieszlacheckiemajqtakZepokilkanazrvisk.
Jedno z nich jest gt6wnem, wlaSciwern zwykle kilku siolorn'

a raczej pewnej ltrzestrzeni ziemi kilkailziesiat lub wigcej

wt6kroztegrej.Wszystkieosattyiwsienatakiejprzestrzeni
zalo,tone n0sz4 naprzdil jeitno ogolne jej nazwisko a tlopiero

w szczeg6le rnajrl inne otldzielne tlrugiego rzgilu nazwy' Te

ra,zwydrugiegorzqtluposztybqdtt'oiljakiejSrvlasciwoScipo-
toZenia n. p. wsrdd bl6t, lasu, 96r i t' d", bqd'tt od rodowoSci

mieszkafc6w pierrvotnych n' p' wsie: Litrva" l'itewha'
RuS, Lactry it.d.; najczqsciej za| odimion tlawnyeh

dzieclzic6w, jak wsie Jankowo, wawrzyniec, Pietrasze i t. t[.

Osaily znowu nalez4ce ilo rlzieci po Pawle, nazwan0 Pawlo-

wigta,rni, po Macieju Madkowigtami, po Tomaszu Tomkowig-

tami i t. d. To ilawanie kiiku nazwisk jednej wsi jest tak

porvszeehnem,hewdawnejziemiBielskiejiT!'omzyfskiejpo-
dobnoniomaszwsiszlacheckiejojednemnazwisku.Kilka
tych szczegdl6w posluZy do wyjaSnienia wielu rzeczy jakie na-

potyt.*y rv dziele Kapicy; Zalujq zaS tylko, 2e nie mam tu

nrielscanadotlanieobszerniejszychjeszczenotatektlotego
wielkiej warto6ci rnaterYalu.

W jednej z takich wsi szlaoheckich zwanej Kapice Stare'

urodzil sig autor niniejszego dziela, Ignacy Wawrzyniec Ka-

pioa, prrvdomku Tuezyk , herbu Tuczyriski, z rodu Kapicdw

Milewskich.

XI

WieS Kapice Stare leiy w zierni BielskiCj, w parafi Ko-

byliriskiej, otllegla o milq oil rniasta Tykocina. Boku uroilzo-

nia Ignacego nie mamy, bo i ko3ei6l parafialny w Kobylinie

w kofcu zaszlego wieku zgorual wra'z ze swemi metrykami

i aktami- rviatlorno jest tylko, 2e urotlzil sig okolo r' 1740'

Rotlzice Ignacego niezamohni lecz zaeni luilzie, oiltlali syna

ilo szk6l jezuickich w Lorn2y - gdzie Ignacy robi4c szybkie

w naukach postgpy, szczegdlniej wytloskonalil sig w lacinie,

kt6r4 wlatlat tak tlobrze, jak wlasnym jqzykiem. Chlubnie

ukorlczywszy nauki, obral sobie zaw6d prawniczy i wszetll tlo

palestry brafskiej, czyli zacz:4} pracowad przy s4tlzie

grodzkirn ziemi Bielskiej w Brafsku i przy archiwum rnioj-

sc0wem. Zaletlwie rntody Ignacy oswoil sig i upotlobat sobie

nowe Lycie tak czynne i ruchliwe, jakiern byl obrany jego

zaw6d, gtly wiesd rozniosla po kraju zawiyzanio sig konfeile-

racyi w Bwr'e. Stary hetman Branicki w Bialymstoku, ratl

byl temu ruchowi, a gtly wiek potleszly (mia1 lat ?9) nie

tlozwalal rnu wzigeia zbrojnego udzialu, to wspieral innemi

Sroilkami szerzenie sig ruchu. Potoccy w tejZe okolicy szli za

hetmanem. Niebawem \eh t nasz Ignacy, ktdry juZ dal sig

poznad ze swych zilolnoSci w palestrze , wttul. z wieloma ko-

logarni i tlruZyn4 okolicznej rnloilzie2y siatll na kof ; bylto

jak sig zdaje najpierwszy ruoh w wojew6dztwie Pottrlaskiem.

Czy Kapica znajtlowal sig w bitwie pod Olemuntami koto Bia-

tegostoku (2. tsielska), tego nie wiemy. IViktor z Tenezynu

0ssoliriski znajqe ieszeze Kapicg osobiScie, powiada tylko, Ze

Ignaey opu3ciwszy palestrg wra,z z \Mawrzyfcem Markowskim,

p6lniejszym miecznikiem mielnickim t), przyLqczyl siq z m&r-

szalkiem Kossowskim do znak6w Kazimierza Pulaskiego, przy

ktdryrn wytrwat tlo ostatka dlugiej i zacigtej wojaozki )' Po

') Bibl. Warszawska r. 1848 IY. 469.
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upatlliu konfetleracyi, Kapica unikn4wszy wielu niebezpieozef,stw'

powr6cit w t. L772 gut f ZZal tlo Brafska' gdzie rv lat kilka

iornory jako czlowiek najsurowszej prawoSci' zostal regentem

irry og.*nem i staro2ytnern ziernskiem archiwum ziemi BieI-

sfriu;.totriznalaz|otlpoczynekpokilkoletnichtrutlach'kt6re
prryriorty ino slawg ryeersk4- a rnawiano w okolicy' le pan

igr*ry iuczytr (Kapica) wlbornie pisze i pi6rem i szabl4'
- 

iato archiwista rtat si' Kapica poznad z nadzgyczajnej

nytrwaloSoi w pracy. Mijaty lata, a Ignacy po calych dniach

oiczytywat stare ilokumenta, porz4tlkowat je; uzupelnial i cie-

kawerobilwyci4gitlohistoryitychokoliciniezliczonyclrro-
dzin szlaeheckich. 0litlarzony wielk4 pamigci4' nagronadzit

w niej nieprzebrany materyat historyczny tak z archiw6w XIY

stulecia siggajacych, iak z tratlycyi i potlair otl starc6.w tzer-

panych. WiA.. fir!'fy rv tlziejach swojego kraju' stat siq

*trOtr, 2yw4 ksiqga wszysikich tratlycyj catego wojew6tlz-

trva.Wksigtlzeiq-zna}anlostradycyekaZdejrotlziny'rvioski'
nawet pola, mogily i t' d', a pamigtanie nieslychanej ilo6ci tlat

i*ypuatO* *p**irto nieraz sluchacza rv ostupienie' I{ajstarsze

t ray.y* Kapicy, siggaly JadZwing6w' pierwotnych mieszkaf-

c6w dalvnego wolewOdztwa Potllaskiego' 0 JadZwingach wietlziat

Kapica wiele szczeg6t6w i rviele podaf przywi4zanych do po-

bojowisk i uroczysi, kt6re w jego rulodoSci opowiatlali rnu

rnie;rco*i starcy- Kapica pokochat sig w tyeh rvspomnieuiach

przesrfoSci-zasklepiony ; archiwa-ch przeszloSci4 ilyl ifi
iylko, za ulubione *it;"t przechadzki tnaj4c zawsze o dwierd

mili od tsrafska o,llegle na,al rzeczk4 Brank4 uroezysko Ku-

mat zwane, do kt6re{n Iczne wi4zaly sig potlania' jak i do

samego miasta Brariska' Wiktor 0ssolifski pisz4c t'eL o Ja-

dlwingaoh i uroezysku tem, odwoluje sig do Kapicy, kt6rego

zoat i srvej mtodo3ci i od ktdrego sluchat nieraz starych po-

xrII

ilaf, otaczaj4c swym szacunkiom zasluZonego starca). Jak

Swiadczy p. Bilgorajski, zacny i sgtlziwy obywatel z okolic Braf,-

ska osobiScie jeszcze nnai4cy Kapica, to ten mial spisywad

wiele ciekawych tradycyi, lecz rgkopismu jego nie zr;a'rny.

Aby ulatwid kwerently Tr ogromtrych archiwach, Kapica

wziyl. sig do wypracowania seryarzy wszystkich tlokumentdw

i tloklailnych summaryusz6w, pragnqc obj4C w nie archiwa ca-

lego wojew6tlztwa Poctlaskiego i znacztej czgsci Mazowieckiego.

Piotr Potocki, starosta szczerzecki (dziedzic Bodk w ziemi Biel-

skiej) zrozumial my6l Kapicy, a widz4c archiwa, te skarby

calego wojew6ilztwa fiaraZone w burzliwych czasaeh na znisz'

czenie, zapragn4l mied w swoim rgku urzgtlowe kopie wszyst-

kich akt i przyrvilej6w z kilku ziem okolicznych, aby w razie

zniszezenia archiwum jednego, w innem sig przechowaly. Na-

paal obcego Zolnierstwa na archiwttm i czgSciowe zniszczenie

w r. L?90, musialo gtdwnie wywolad ten projekt Piotra Po-

tockiego- niebawem za| pawarl starosta uktatl z Ignacym Ka-

pic4, gily2 czynnoSd taka wymagala wiele lat czasu i wiele

koszt6w. Potlobno w tyrn samym czasie Ignacy wyni6sl sig

z Braf,ska do tlomu swego przyjaciela i ucznia lValentego

Sliwowskiego, wlaScicieia czgsci wsi Brzelnicy o dwierd mili

oil miasta poloZonej. Zl'4d, nasz archiwista przybyrval c0 r&no

piechot4 lub w6zkiem ilo swego archiwuur, & P0 calotlziennej

pracy po\yracat tlo wiejskiego zacisza, gdzie ieszcze czqSd noey

przepgtlzal pracuj4c prawie nail swe sity. Tak z okolic bliz-

kich, jak ze stron dalekich kraju, przybywalo mndstwo osdb

tlla rvyszukania potrzebnych tlokumentdw. Wszysey utlawali

sig ilo Kapicy, a ten znajomo6ci4 archi'wdw, stdsunk6w i spraw

wszystkich roilzin, stawal sig bezinteresownie pomocnyrn dla

wszystkich, czem szeroki zjednat dla siebie szacunek i mitoSd

r) Bibl W'arszawska r. 1848 IY. 468'
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uwspdl0zesnych.Czgstorobitwycieozkittoarchiw6wwizkich,
fom2ymtion i zamlrowskich (w wojewdttztwie Mazowieokiem),

gilzie kierowal pracami, jakich s-ig zobowi4zat staroscie szczs-

rzeckiemu.

Gdy w skutek ostatniego rozbioru kraju wojew6dztwo

Podlaskie tlostalo sig potl rz4tly pruskio, wtetly rz4tly te potl

wieloe troskliwq opieke wzigly wszystkie archiwa ziemskie'

wBrarlskuusuniqtozarchiwumKlernensaBrzozowskiego
z braku zaufania, a mianowano archiwistq Kapicg'

Kapica byl ostatnim w tyoh stronach typem palestran-

tOw polskich; archiwum swoje nazywal najtlroZszym klejnotem

Podlaskiego wojewdtlztwa; nigdy falszem nie kalaj4o ust swo-

ich, wzilrygat sig slysz4c o falszowanju dohurneut6w' co uwa-

Lal nanajstraszniejszQ zbrodni& na swiecie. Nie cierpial cisn4-

,rj .iU Ao potrti ftanwzcnyzny i na notlnisidw patrzed nie

mOgt,. upatruj4c w nich upatlek, zgubq kraju' Nosil sig wiecznio

po 
-potst o, * gdy tzyd' pruski zabronil u2ywania karabel'

irrpi., tak sig zirytewat, 2e otlchorowal to rozporzqdzenie. w cza-

sie przechod6w wojsk, uzbrolony nocowat w arehiwum' nie ot[-

stqpujac go w dzief i w nocf ani na chwilg-mdwil' 2e tylko

pr';rgt Irupio archiwum zostanie naruszonem' & s razie po-

zn o rnr.* chce zgorzed ze skarbem powiorzonym przez obywa-

telstwo jego oPiece.

otoozonygtgbokimszacunkiemwszystkich,skolatanyp6l-
wiekow4 mozoln4 prec4, z wielkim Zalem przyjacidt' ktdrych

Iiezyt tysi4ce, txkofczyl sw6j zacny Zywot r' 1817' wtlomuprzy-

,ittfifr r*rgr'Sii*owskiego w Brzelnicy potl Brafskiem- pocho-

*roy ptri koSciele parafialnym w tem mieseie na tak zwa-

,y.h ,trryeh mogittach' Zawsze bezinteresowny i z po-

moc4 dla innyoh 6piesz4oy, nie zostawit po sobie Zatlnego ma-

j4tku, bo i fortunt, irt* posiatlal we wsi Kapioach' za mtotlu

oittapn rotlzerlstwu. Nastqpo4 po nim na urzqil archiwisty
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zoetat przyjaciel i aczef,'Walenty dliwowski, w ktdrego tlornu

umarl. Na widok ogromu pra,e Ignacego Kapicy przyehotlzi

siq nieraz dziwiri jak sily i Lyeie jednego czlowieka mogly
na to wystarczyd. Jakhe helamq musiala byd ta rgka, co

szabl4 a potem pidrem wladala bez odpoezynku i wytehnienia

przeszlo p61 wieku. U starosty szezerzeekiego znajdowalo sig

okolo 8000 arkuszy kopij z wielce eiekawych archiw6w go-

ni4dzkich, wizkich, tomlyflskich , zambrowskich i braflskich,
wypisanych jal,to przez stlmego Kapicg, jui pod jego kierun-
kiem. \{ przeci4gu kilkunastu lat t6j pracy b4dl jako wy-
nagrodzenie, byd,/t ra koszta tych rob6t, otrzymal Kapica otl

Piotra Potockiego 2000 dukat6w, za roboty za3 ,tlalsze 3000
tlukatdw mial sobie obiecane , Tecz $mierd przedwczesna sta-

rosty przerwala dokofczenie tej pracy. A bylato my6l zna-

komita, co sig pokazalo w skutkaoh, bo gdy dzi6 nie istniejq
ju2 na Podlasiu te archiwa, to u sukcessordw po Piotrze Po-

tockim pozostalo w rniejscu owe 8000 arl<uszy waZnych wy-
oi4g6w. DziS jeszone ua kaZdym uiemal kroku (w dawnej ziemi

Bielskiej) napotkaC rnoZna prace niezmordowatrego Kapicy.
Jako czlowiek Swiatly i obeznany w kilku gatgziaeh litera-
tury, posiatlaj4ey przytem jgzyki staroiytne, proszonym byl
do r62nych bibliotek dla ich umiejgtnego nrzydzenia i spisania
bibliograficznych katalogdw. Witlzimy, he u r. 1799 urz4-
ilzal tak pigkn4 bibliotekg przy klasztorze i serninarym 00.
Missyunarzy w Tykocinie, jak o tem przekonai sie mo2na

z wlasnorgcznych napis6w Kapicy poloZonych na kaldem z kilku
tysigcy dziel. Nie mdwig juZ, )te po tysi4cznych szlacheckioh

domach tych okolie napotkad wszgdzie moina cale pliki eks-
trakt6w, jakie Kapioa wypisywal szlachcie z arehiw6w. U pana

$iwowskiego zostat po Kapicy ogrom jego prac, kt6re potem

wladza pragngla (lecz bezskutecznie) do archiwum przyh1czyg
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a itro ktdrych zebrania, jak Swiatlozy Wiktor ossolifski, nie

szczqitzit Kapica swej olbrzymiej pracyt)' W pa-

pierach owych (iak mniema p. Bilgorajski), musialy po-

zosia( Iiezne tratlycye tych okolic, kt6re Kapica mial spisy-

wad. Najwa2niejsz4 atoli ze wszystkich prac jest herbarz ni-

niejszy bgtl4cy olvocem tllugoletnich rnozolnych z gotln4 niel-

kiego potlziwu sumienno6ci4 prowadzonych poszukiwarl w sta-

rych archiwach: brarlskiern, drohickiem, surazkiem, mielnickiem,

goni4tlzkiem, wizkiem, lomlyhskiem i zambrowskiem' Z dLu'

giej przedmowy, jak4 autor do tego szaco'wnego dziela dola-

oza, (nieilrukowanej przy nieur obecnie ?, przyczyny, he nie

tyczy sig naukowej treSci tlziela), ilorviatlujerny sig tylko, i2

Kapiea gor4co pragn4l, aby herbarz ten tlrukowalo Towarzy-

stwo warszawskie Przyjaci6l Nauk. Wiadornern jest, he za

pracQ nic nawet nie 24dal tlla siebie, pragnqc ja tylko uj-

rue(, w tlruku- nie tlla jakieiS starvy, ale clla utrwalenia dru-

kiern tego, co zniszczonem latwo hyd rnogto przy ci4glych'bu-

ruach w kraju. Ta rnySl Kapicy przebija sig nawet w tem,

2e rv przeilmowie nie porviada, z jakich archiw6rv czerpal swe

'o**ttffil''uoczekal sie atoli Kapica wyjscia herbarza, cho-

cial jego :u1ryt'eczrrol(, ogdl uznawat, rvtetly gtly wlatlza na-

kazala legitymowanie siQ rvszystkiej szlachcie. Swiarlectwo

o tem daje nam 0ssolifski. Po Smierci Walentego Slirvow-

skiego, sukcessor jego Fertlynantl SUwowski rgkopism herba-

rza Kapicy (zapewne wraz z innemi papierami) sprzedat tlo

Warszawy Jdzefowi Kaczanowskiemu, kt6ry przy Krakowskiem-
przerlmiesciu (w patacu tlawniej lrubornirskich, tlzi6 stanislalra

Potoekiego pod Nr. 415) zalohyt bi6ro informacyjno-legityma-

') Bibl. Warszawska r. 1848 IV. 469.

cyjne. Po zwinigciu powy2s2ego bi6ra, horbarz nalyty prbofr

;einego z nasnych ucronych, zakupioaym nastqpnie zostal ilo

biblioteki sieniawskiej :

Bgkopis na grubym papierze, in fo1io, obejmuje kart licz-

bowanyoh 
-322, 

spisal go Kapica wlasnq rgk4-w ostatnich

kilku iataoh zeszlego stulecia.lOharakter pisma Ignacego oit'

?ra,oza, sig osobliwsz4 wyrazistoSci4, jakiej u dzisiaj pisz4oyoh

napotkad trutlno. Poprawek w piSmie nie ma Zaclnych'

Przez niewiatlomo6d, autorstwo herbarza przypisano w p6-

tniejszyah czasach Benetlyktowi Kapicy, bo Ignacy Wawrzy-

niec nigtlzie sig na tlziele nie poclpisal. Znamy i pana Bene-

dykta Kapicg perrona przy trybunale lorn,yriski.m w latach

1810 - 1820, posla na sejmy oil miast tr,omlzy i Tykocina,

zmartego w temZe mie$cie r. 1822. .Benetlykt wszak2e, jak-

kolwiek zrlilny z rozumu cztowiek i n lryoh2te Kapic Starych

pochotlz4cy (gtlzie Zyje dotad jego synowiec pan Parvel), her-

bat'za wcale nie pisal.

Kortczuc rzecz niniejsz4, wypacla mi jeszcze zrobid wzutian-

kg o archiwach darvnego wojewddztwa Podlaskiego'

wojewditztrvo Podlaskie mialo swoje archiwa w Mielniku,

Drohiczynie, Braflsku, Surazu i Goni4tlzu. Najdawniojsze ar-

chiwum miato byd w grodzie surazkim, bo otl pocz4tku XY

st6lecia istniej4ce. w arohiwum tem bylo wiele tak zrvanych

tl u tl e k czyli akt oprawnych starolytnym sposobem rve w4zkie

a tltugie ksiggi. Mialo tam tylko zupelnie brakowad akt otl

r. 1541 do 1590. Na pocz4tku zeszlego wieku czg3d tego

archiwum zniszezonq zostala przez Szweil6w, Kapica jetlnak

mial jeszcze wiele Sredniowiecznych dokumentdw. Po2ar w r. 1709

zniszczyl laki,e czql( ziemskiego archiwum ziemi Bielskiej,

kt6re przy koSciele w miescie Brafsku sig rniescilo: uchwalono

wigc na sejmiku wystawienie ttomu sklepionego na pomiesz-



XYIII

czenie akt, co w r. 17L4 jnh uskuteczniono. Gdy w r. 1790

pewna czgf#, akl zostata zniszczora, lub potlart4 (w czasie prze-

chodu wojsk) Kapiea ra'l,elrlt z kolegarni palestry i kilkunastu

ruieszczanarni z nieopisan4 troskli'woSpia zehraT. p0 ulicach

i stajniach resztki poszarpanych papier6w i skourpletowad bra-

kuj4ce potrafll, gdyl ekstrakty wielu rzeczy po innych gro-

dach znajdoraty sig (co dla przezorno6ci robiono), ahy ruecz

zabezpieczyd w razie zniszczenia w jednym grodzie. W archi-

wum brafskiem nniala zaslugiwad na szczeglln& uwagq ksigga

porniar6w wojew6tlztwa Podlaskiego, tlokonana za kr6la Aie-

ksandra Jagiellofczyka przez dw6ch rniernik6w Dybowskiego

i Dziewaltowskiego. W ksigdze tej mialy byd najtloktatlniej

opisano granice rvszystkich wsi i podane ieh wymiary dla

uniknigcia na rvieki spor6w granicznych. Rz4tl pruski biorqe

poil swoj4 opiekg. rvszystkie archiwa, mianbwal w Drohiczynie

arohiwist4 Wawrzyfca Bialego. W p6lniejszych czasach do

archiwum w Drohiczynie przywieziono akta grodzkie i ziem-

skie z Mielnika, jako mniej liczne od innych, bo 1000 ksi4g

nie dochoilz4ce. 0d r. 1856 do 1862 ogrotnne archiwa n Btart-

ska i Drohiczyna czgsciolo przewoZono tlo Wilna, gdzie obe-

cnie sig znajtluj4. W samym Drohiczynie rniato sig znajilo-

wad lrsi4g grotlzkich i ziernskieh potgZnie grubych przeszlo

dwa tysi4ce.

Nie mam tu miejsca na podanie wigeej szczeg6lowyoh

wiadomoSci o archiwach podlaskieh lub rnazowieckieh, malu

tylko oborvi4zek oswiarlczenia wdzigcznosci mojej zastuzonemu

obyrvatelowi panu Bilgorajskiemu za udzieienie w tdj mierzo

rvielu szczegdl6rv. Czcigodny ten starzec, osobisty przfiaeiel

w swej mtotlo6ci lgnaeego Kapicy najwigeej przechowal sl'cu'je'

g6t6rr o jego Zyciu i zacnetpn4t od niego starych tradycyj

tyczqcych sig Potllasia. Kofrczye tzeez ninieisz& pe\Yny jestem,
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lo wydanie drukiom dziola $. p. Ignacego Kapicy bgdzie wa-

inym nabytkiem i dla rnieszkafedw Potllasia a M&zowsza,

l<t6rzy znajdq rv dziele torn historyczne wiadomoSci i doku-

monta oil czterech i piqoiu wiekdw do posiatlanych przez sie-

bio siedzib.

Zveuulrr Gr,oonn"


