
W opisie bitwy pod Grunwaldem, stoczonej rządzonego w 1475 r., poprzez lustracje w l. 1599, 
między wojskami zakonu krzyżackiego i wojska- 1633, 1676, 1730 i 1792 (Niemcewicz 1839, 48, 
mi polsko-litewskimi w dniu 15 VII 1410 r., polski 50, 52, 88; Grabowski 1866, 42; Kopera 1904, 42; 
kronikarz Jan Długosz umieścił scenę wręczenia Żygulski  2009,  70). 
królowi polskiemu Władysławowi Jagielle przed Historyk Stanisław Kutrzeba pisał, że od cza-
rozpoczęciem boju dwóch nagich (bez pochew) sów Unii Lubelskiej (1569 r.) pojawił się zwyczaj 

1mieczy. Miecze  zostały przysłane przez wiel- noszenia dwóch mieczy przed królem podczas 
kiego mistrza zakonu krzyżackiego Ulricha von koronacji. Trzymali je miecznicy reprezentujący 
Jungingen i miały na celu sprowokowanie polskie- dwa narody Rzeczpospolitej: polski i litewski. Je-
go króla oraz jego stryjecznego brata, wielkiego den z mieczy ozdobiony miał być polskim Orłem, 
księcia litewskiego Witolda, do zaatakowania szy- a drugi litewską Pogonią (Lileyko 1987, 115). In-
ków krzyżackich (Cronica conflictus…, 22-23; wentarz skarbca koronnego sporządzony w 1730 r. 
Długosz 1982, 118-121; Ekdahl 2010, 157, 284; wymienia najpierw miecze dwa: pierwszy w po-
Jučas 2010, 192). Po zwycięskiej bitwie król Ja- chwach srebrnych złocistych wąskich na kształt 
giełło przekazał je jako trofea do skarbca ko- koncerza, rękowieść srebrna w sztukach pięciu, 
ronnego na Wawelu w Krakowie. Pozostawały kapturek szósty. Drugi w czarnej pochwie szeroki 
w nim do 1655 r., kiedy w obliczu zagrożenia przez w srebro oprawny i krzy(ż) złocisty (Bielowski 
wojska szwedzkie Jerzy Lubomirski, marszałek 1869, 116). Następnie opisuje jeszcze cztery mie-
wielki koronny, przewiózł je do Lubowli. Po woj- cze: 1. Miecz od ojca św. Grzegorza XIII goły bez 
nie polsko-szwedzkiej, wraz z innymi cennymi pochew, i bez osady rękowiści od krzyża ad instar 
przedmiotami, miecze powróciły na Wawel (Spie- złotem nabijany, zardzewiały. 2. Miecz także od 
ralski 1974, 27; Ciciora 2010, 292). Wymieniane ojca św. Pawła IV. 3. Miecz w pochwach zardze-
były one w kolejnych spisach inwentarzowych, wiały. 4. Miecz bez pochew zardzewiały (ibidem, 
począwszy od najstarszego, znanego z odpisu spo- 136). Dwa miecze symbolizujące Polskę i Litwę 
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1 Wielu historyków (np. Paluśkiewicz 2004) uważa, że mistrz Ulrich von Jungingen wysłał do Jagiełły i Witolda dwa miecze 
należące do komtura z Tucholi. Kronikarz Jan Długosz opisuje dziewiętnastą chorągiew krzyżacką przybyłą pod Grunwald 
z Tucholi pod dowództwem komtura Heinricha von Schwelborn. Kazał on nosić przed sobą dwa obnażone miecze i przysięgał, 
że schowa je do pochew dopiero wtedy, gdy umoczy w polskiej krwi (Długosz 1982, 110-111). 



zostały użyte m.in. podczas koronacji Stanisława oba miecze grunwaldzkie pozostały na miejscu. 
Augusta Poniatowskiego w 1764 r. Ponieważ we Przypisać to chyba należy faktowi, że jako eg-
wcześniejszych spisach inwentarzowych Skarbca zemplarze bojowe nie posiadały bogatych, ozdob-
Koronnego wymieniano nierozdzielnie jedynie dwa nych opraw, co dodatkowo przemawia za tezą, 
miecze krzyżackie spod Grunwaldu, przypusz- że „grunwaldzkimi” nazywano egzemplarze okre-
czać należy, że to właśnie one symbolizowały ślone w inwentaryzacji z 1730 r. jako zardzewiałe. 
obie części ziem Rzeczpospolitej Obojga Naro- Wymienione w tym inwentarzu miecze, oprawne 
dów (Lileyko 1987, 114-115). Wszystko wskazuje w złoto i srebro, zapewne zostały zrabowane. 
na to, że do koronacji przygotowano dwa ostatnie T. Czacki uzyskał pozwolenie od cesarza na za-
miecze z cytowanego powyżej inwentarza (czyli branie mieczy grunwaldzkich do swojej kolekcji 
miecze  3  i  4). w Porycku na Wołyniu (Żygulski 2009, 69-70, 

W 1791 r. jako komisarz skarbowy, z upo- aneks II/9 na s. 305 – list T. Czackiego do 
ważnienia Sejmu Rzeczpospolitej, na Wawelu dzia- A. J. Czartoryskiego z 12 VIII 1810 r. – Biblioteka 

2łał Tadeusz Czacki . Otwierał on m.in. groby kró- Czartoryskich, rękopis Ew. 2065, 331). W 1810 r., 
lów polskich i wyjmował z nich broń oraz inne w związku z 400. rocznicą bitwy pod Grun-
pamiątki. 20 IV 1791 r. przedstawił szczegółowy waldem, T. Czacki przekazał jeden z mieczy do 
raport o stanie skarbca królewskiego na Wawelu Puław, do zbiorów polskich pamiątek narodo-
oraz dołączył do tego opis grobów królewskich wych gromadzonych przez księcia Adama Jerzego 
(Knot 1938, 144). Po II rozbiorze Polski (1793 r.) Czartoryskiego i jego matkę Izabelę. Po śmierci 
wybuchło powstanie przeciwko Rosji i Prusom T. Czackiego drugi miecz również trafił do Puław 
(insurekcja kościuszkowska – 1794 r.). Po jego (1818 r.) wraz z innymi pamiątkami z kolekcji 
stłumieniu do Krakowa w 1794 r. weszły wojska w  Porycku  (ibidem,  70).
pruskie. Żołnierze splądrowali skarbiec królew- Po upadku powstania listopadowego (1830-
ski na Wawelu i zrabowali cenne pamiątki. Ce- 1831 r.) książę Adam Jerzy Czartoryski, prezes 
sarz austriacki Franciszek II Habsburg pozwolił Rządu Narodowego, zagrożony karą śmierci, udał 
Czackiemu ponownie wejść do skarbca. Tenże, się na emigrację do Paryża. Jego matka Izabela 
sprawdzając skarbiec po rabunku, stwierdził, że wyjechała do Wysocka w Galicji, gdzie zmarła 
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Ryc. 1. Widok Zamościa od strony Szczebrzeszyna, akwarela J. P. Lelewela, 1824 r. (zbiory Государственный музей истории Санкт-
Петербург).

Fig. 1. View of Zamość from Szczebrzeszyn side, J. P. Lelewel’s watercolour, 1824 (collection Государственный музей истории Санкт-
Петербург).

2 Tadeusz Czacki, ur. 28 VIII 1765 r. w Porycku na Wołyniu, zm. 8 II 1813 r. w Dubnie na Wołyniu. Od 1803 r. wizytator polskich 
szkół w guberni wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej cesarstwa rosyjskiego. Historyk, pedagog, bibliofil, kolekcjoner.



w 1835 r. Majątki Czartoryskich zostały skonfi- permana, pułkownik lejb gwardii, Leontij Karło-
skowane przez władze rosyjskie. Zbiory muze- wicz Opperman. Był on przy Paskiewiczu ofice-
alne zostały wcześniej częściowo ewakuowane, rem do specjalnych poruczeń (ibidem, 94). Obaj 
a w części uległy rozproszeniu. Te drugie starał bracia Oppermanowie byli ludźmi blisko związa-
się gromadzić i nabywać ksiądz Józef Dobrzyń- nymi z księciem namiestnikiem – w swojej karie-
ski z Włostowic koło Puław. Ok. 1848 r., na rze obaj w różnym czasie byli adiutantami Iwana 
skutek donosu, w parafii księdza Dobrzyńskiego Paskiewicza. Aleksander Opperman – komendant 
pojawił się kapitan żandarmerii rosyjskiej z Lu- twierdzy Zamość (stan osobowy na 1853 r.) we 
blina i przeprowadził rewizję w mieszkaniu i koś- wcześniejszych latach odbył z Paskiewiczem kam-
ciele. Znalezione rzeczy skonfiskował i odesłał panię kaukaską, wojny z Persją i Turcją, tłumił 
do Warszawy. Były to m.in. sztandary i stare księ- powstanie listopadowe w Polsce. Młodszy, Leontij 
gi. Przedmioty lepiej ukryte ocalały, wśród nich Opperman, wraz z Paskiewiczem w 1849 r. wal-
oba miecze grunwaldzkie. W 1853 r., po śmierci czył ze zbuntowanymi Węgrami, a w 1854 r. brał 
księdza Dobrzyńskiego, pozostawione przez nie- udział w wojnie krymskiej. 29 III 1856 r. został 
go ruchomości i pamiątki spakowano i opieczę- mianowany  gubernatorem  radomskim. 

3towano. Z polecenia Zamoyskich  przy ich spisie Po znaczącym dla losów mieczy grunwaldz-
4obecny był niejaki Jaszowski , który zdał relację kich 1853 r., kiedy to zostały przewiezione do 

z tego wydarzenia (ibidem, 306, aneks II/10 – Zamościa, nastąpiło kilka znamiennych faktów: 
relacja Jaszowskiego spisana 28 VII 1858 r. – w 1855 r. zmarł generał Aleksander Opperman, 
Biblioteka Czartoryskich, rkps ew. XVII/3139). komendant twierdzy Zamość i został pochowa-
Udało się Jaszowskiemu odzyskać dla rodziny ny na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy 
Zamoyskich i zabrać rzeczy pochodzące z Puław parafii św. Trójcy w Lublinie (Czerepińska, Mi-
z wyłączeniem tylko broni starożytnej i książek. chalska, Studziński 2007, 56), rok później, w 1856 r., 
Po sprzeciwie zastępcy wójta, który nie dopuścił zmarł Iwan Paskiewicz, namiestnik Królestwa 
do oddania ich Zamoyskim, jako rzekomo przez Polskiego. Pomiędzy l. 1853-1856, zapewne de-
rząd zakazanych, spakowane w skrzyniach książ- cydującymi dla naszych zabytków, trzeci bohater 
ki żandarmeria rosyjska odesłała do Warszawy, w pewien sposób związany z dziejami pamiątek 
do kancelarii księcia namiestnika (I. Paskiewicza (Leontij Opperman) odbywał służbę na Krymie, 

5– J. K.), a broń do twierdzy Zamościa  odesłała broniąc Sewastopola (1854) i zapewne daleki był 
(ryc. 1). Do swojej relacji Jaszowski dołączył spis od zainteresowania losami starych mieczy. Przy-
broni zabranej przez żandarmerię i złożonej u Na- puszczać można, że sprawa rozstrzygnęła się przy 
czelnika Wojennego. Figurują w nim dwa miecze udziale I. Paskiewicza. Należy zdawać sobie spra-
krzyżackie przysłane przez W. Mistrza Władysła- wę z symbolicznego znaczenia mieczy i bitwy 
wowi Jagielle przed bitwą pod Grunwaldem z uwa- grunwaldzkiej, które na fali ówczesnego pansla-
gą: broń ta jest zupełnie zardzewiała (ibidem, 306). wizmu świadczyć miały o jedności i sile Słowian. 
Hrabia Andrzej Zamoyski, wnuk Izabeli i sio- Miecze mogły od braci Oppermanów dostać się 
strzeniec A. J. Czartoryskiego (Zamoyski 1997, w ręce namiestnika, jako cenna pamiątka historii. 
36-38), czując się prawnym spadkobiercą, starał Wśród rzeczy odesłanych w 1853 r. do kancelarii 
się o zwrot zarekwirowanych pamiątek z Puław. I. Paskiewicza znalazł się przecież protokół z peł-
Pełnomocnik Zamoyskich pisał prośby i petycje nym spisem zarekwirowanych przedmiotów. Pas-
o ich zwrot do księcia namiestnika hrabiego Iwana kiewicz musiał wiedzieć o dwóch mieczach wysła-
Paskiewicza, ale nie doczekał się nawet odpowie- nych do Zamościa. Mógł zatem kazać je dołączyć 
dzi. Możliwe, że nastąpiła kontrakcja ówczesne- do całości zarekwirowanego zbioru pamiątek. 
go komendanta twierdzy Zamość, gdzie trafiły Tłumaczyłoby to brak reakcji na petycje pełno-
miecze grunwaldzkie, generała majora Aleksan- mocników rodziny Zamoyskich w sprawie ich 
dra Karłowicza Oppermana (Адресъ-календарь... zwrotu.
1853, 144). Dostęp do Paskiewicza mógł dodat- Za wierną służbę carowi Iwan Paskiewicz 
kowo utrudniać młodszy brat generała A. K. Op- został obdarowany dobrami w mieście Homel. 
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3 Ordynat hrabia Andrzej Zamoyski powoływał się na ukaz cara Mikołaja I uznający pamiątki z Puław za własność Izabeli 
Czartoryskiej. Jako darowane swojej matce Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej (która była córką Izabeli) uznawał, że posiada 
prawo do nich jako spadkobierca po babce i matce.
4 Prawdopodobnie chodzi o Józefa Jaszowskiego, urzędnika z Warszawy (por. Skorowidz… 1854).
5 Miasto-twierdzę Zamość, na podstawie przywileju lokacyjnego króla Stefana Batorego, wybudował hetman Jan Zamoyski 
(1542-1605). W 1821 r. Zamość odwiedził rosyjski car Aleksander I, który kupił miasto od rodziny Zamoyskich i zamienił 
w silną, państwową fortecę strzegącą granicy z Austrią. W 1866 r. Zamość stracił status twierdzy i na polecenie cara Aleksandra II 
mury i bastiony zostały wysadzone w powietrze. Do 1915 r. Zamość pozostawał rosyjskim miastem garnizonowym.



Posiadał tam słynną z przepychu rezydencję, któ- dzie niezwykle trudna, ponieważ brak jest jakich-
rą uświetniał dziełami sztuki. I tak, po stłumie- kolwiek opisów dwóch mieczy grunwaldzkich, ale 
niu powstania listopadowego w 1831 r., przewiózł być może pozostały na nich później dodane herby 
z Warszawy do Homla konny pomnik ks. J. Po- Polski i Litwy lub przynajmniej ślady ich obecności.
niatowskiego dłuta B. Thorvaldsena, który stał Ostatnia pewna wiadomość o dwóch mie-
w parku przy pałacu do 1922 r. Po śmierci księcia czach krzyżackich spod Grunwaldu mówi więc 
namiestnika posiadłość w Homlu odziedziczył jego o Zamościu i tu ślady się urywają. Ich dalsze losy 

6jedyny syn Fiodor Paskiewicz (1823-1903) i być są nieznane . Istnieje oczywiście dodatkowa moż-
może był on kolejnym właścicielem grunwaldzkich liwość, że jako stare, zardzewiałe (o czym wiemy 
mieczy. Żona Fiodora Paskiewicza – Irina (1835- z opisu Jaszowskiego) zostały zniszczone (jako 
1925) – dożyła rewolucji październikowej i zmarła nieprzydatne) podczas likwidacji twierdzy Zamość 
w domu starców. Kolekcje Paskiewiczów zosta- w  1866  r. 
ły zarekwirowane przez bolszewików i stanowiły Pozostaje nadzieja, że w przyszłości zostaną 
podstawę zbiorów utworzonego w pałacu mu- odnalezione, zidentyfikowane i uświetnią kolejną 
zeum krajoznawczego. Czy przechwycono wów- okrągłą rocznicę polsko-litewskiego zwycięstwa 
czas również dwa miecze grunwaldzkie? By wyjaś- pod  Grunwaldem.
nić zagadkę, należałoby przeprowadzić gruntowną 
kwerendę zasobów archiwów i starych zbiorów mgr Jerzy Kuśnierz
muzealnych w Rosji i Białorusi. Identyfikacja bę- Muzeum Zamojskie w Zamościu
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6 Za trop wiodący do odnalezienia mieczy nie można raczej uznać wydarzenia, na które zwrócił uwagę S. Ekdahl. Otóż 19 V 
1940 r. na zamku w Malborku odbyła się ceremonia, na której w imieniu gubernatora H. Franka wręczono gauleiterowi prowincji 
Gdańsk-Prusy Zachodnie A. Forsterowi: rękopis dzieła „Banderia Prutenorum”, osiemnaście replik chorągwi zakonu oraz trzy 
miecze. W numerze 118 (21 V 1940 r.) „Krakauer und Warschauer Zeitung” donosił m.in.: Poza tym przekazał on (Frank) trzy 
zakonne miecze, które jako łup z bitwy pod Grunwaldem zostały wraz z chorągwiami przewiezione do zamku krakowskiego i były 
tam przez stulecia przechowywane jako zwycięskie trofea (Ekdahl 2010, 159, przyp. 223). Przypuszczać należy, że były to miecze 
zastępujące oryginały, których prawdziwe dzieje pokazują dokumenty z archiwum Czartoryskich. Niektórzy autorzy przekonani 
są, że miecze spod Grunwaldu nadal znajdują się w Krakowie (Spieralski 1974, 23-29; Jučas 2010, 192, przyp. 38). 
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Before the battle of Grunwald, fought on 15 July of commandant was performed by General Aleksander 
1410 between the Polish-Lithuanian and the Teutonic Opperman. The further fates of the swords are unknown. 
armies, envoys of the Grand Master handed two Presumably, both the artefacts were moved to Homel 
swords in to the Polish King Władysław Jagiełło as (nowadays Belarus) to the residence of Ivan Paskevich, 
a challenge to fight. After the victorious battle, the the Russian governor of the Kingdom of Poland. 
swords were taken to Kraków and kept in the crown After the Bolshevik Revolution in 1917, the estates 
treasury till 1794. Then, they were taken by Tadeusz and palaces of the aristocracy were confiscated by 
Czacki and incorporated into his private collection. the new authorities. There is a minimal chance to find 
In 1810, Czacki gave one of these swords to the out and explain the further fates of the swords from 
collection of national mementos of the House of Grunwald after getting easier access to Russian 
Princes Czartoryski in Puławy. The second joined and Belarusian archives and carrying out detailed 
the former in 1818. In 1853, the swords along with searches.
other relics were confiscated by the Russian authorities 
and taken to the fortress of Zamość, where the function Translated by Grzegorz Żabiński

Summary

Jerzy Kuśnierz

THE ZAMOŚĆ EPISODE OF THE HISTORY 
OF THE LOST SWORDS FROM GRUNWALD

Zamojski epizod historii zaginionych mieczy grunwaldzkich
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