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Przedmowa do wydania II

Nieczęsto się zdarza, aby druga edycja monografii historycznej ukaza-
ła się w dwa lata po jej pierwszym, obecnie już wyczerpanym – wydaniu. 
Tak właśnie stało się z książką autorstwa dr. Mariana Janusza Kawałko – 
„Rejowiec, jego okolice właściciele w latach 1531-1869”. Jakie są przyczyny 
niewątpliwej kariery tej cennej poznawczo i doskonale napisanej książki? 
Jej autorowi udało się połączyć dwa zasadnicze dla pozytywnej oceny dzieła 
pierwiastki, jakimi są rzetelność naukowa i powabna szata pisarska. Zostało 
ono oparte na znakomicie wykorzystanej i przebogatej podstawie źródło-
wej; autor przeprowadził benedyktyńską wręcz kwerendę w zasobach ar-
chiwalnych Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie i Archiwum 
Państwowego w Lublinie, docierając jako pierwszy do wielu zasadniczych 
dokumentów, a także w sposób krytyczny wykorzystał szeroko potraktowa-
ną literaturę przedmiotu.

Z metodologicznego punktu widzenia autor nawiązał, przedstawiając 
dzieje Rejowca i dóbr rejowieckich w tak długim dystansie czasowym, do 
najlepszych wzorców zaczerpniętych z francuskiej szkoły historycznej „An-
nales”. Problematykę gospodarczo-społeczną umiejętnie połączył z frapują-
cymi czytelnika i nierzadko nowymi wątkami dotyczącymi samego Mikołaja 
Reja, jego spadkobierców i kolejnych właścicieli dóbr: Orzechowskich, Rze-
wuskich, Zaleskich, Ossolińskich, Łubieńskich, Woronieckich. Odkrywając 
jakże interesujące dla lokalnego i chłonnego – jak się okazało – środowi-
ska, dzieje jego „małej ojczyzny”, Rejowca i okolic, wpisał się jednocześnie 
w znacznie szerszy i wielotematyczny nurt badań i poszukiwań tematycz-
nych o ogólnokrajowym charakterze.

Tekst II wydania autor wzbogacił o nowe informacje będące wynikiem 
jego dalszych archiwalnych penetracji, związanych z opracowaną przezeń 
i wydaną ostatnio „Księgą miasta Pawłowa”, czyli zbiorem dokumentów łą-
czonego sądu ławniczo-radzieckiego z lat 1546-1640. Dotyczą one między 
innymi objęcia tych terenów przez poprzedzającą Unię Brzeską – Unię Flo-
rencką, nadanie Siedliszcza przez Władysława Jagiełłę chełmskiemu bisku-
powi rzymskokatolickiego, oświetlenia początków kariery rodu Rzewuskich. 
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Aneks został uzupełniony o dwa interesujące źródła: testament Wiktoryna 
Zaleskiego z roku 1798 i akt separacji małżeńskiej Marianny z Zaleskich 
i Józefa Ossolińskich z dnia 1 XII 1795 r.

W całym tekście powrócił autor do pierwotnej pisowni nazwiska rodu 
Reyów, zgodnie z sugestiami Antoniego Reya, potomka sławnego pisarza.

Mam nadzieję, iż tych kilka słów, które skreśliłem z przyjemnością i sa-
tysfakcją, zachęcą do lektury tej arcyciekawej książki kolejnych czytelników.

Prof. dr hab. Wiesław Śladkowski



Od autora

…rozpocznę tę książkę od wątków osobistych. 
Wątek pierwszy – o ciekawości.
Otóż już od wczesnej młodości frapowały i nurtowały mnie pytania, jak 

długą historię ma moja rodzinna wieś, kiedy powstała w niej cegielnia, czy 
Rej-pisarz faktycznie założył Rejowiec i w nim mieszkał. Kto po nim prze-
jął dziedzinę i na niej włodarzył, jacy byli ci następcy pisarza, komu należy 
przypisać posadowienie pałacu i zabytkowej – wtedy w ruinie – rejowieckiej 
cerkwi, a nade wszystko: czemu nikt tych lokalnych dziejów nie opisał. No-
tacje w szkolnej kronice oraz popularne kilkunastostronicowe opracowanie 
o przeszłości Rejowca autorstwa pierwszego proboszcza parafii rzymskoka-
tolickiej – ks. Bronisława Zakrzewskiego wciąż pozostawiały we mnie po-
ważne uczucia niedosytu. Niewielkie wątki wspominkowe mojej Babci nie 
wypełniły młodzieńczej ciekawości. Z czasem pogodziłem się z tym, że nie 
poznam przeszłości mojej małej ojczyzny…

Wątek drugi – rodzinno-metafizyczny.
Na kilka lat przed odejściem, Mama zadała mi zaskakujące pytanie, 

na kanwie wydanej przeze mnie wcześniej monografii zielarskiej, czy nie 
mógłbym napisać pracy doktorskiej z historii? Pytanie wydało mi się o tyle 
niezasadne, że jako absolwent SGGW praktycznie nie miałem wstępu na 
humanistyczne studia doktoranckie. Moja odpowiedź jednak nie przekona-
ła Mamy do końca… Po Jej śmierci nagle taka szansa napisania dysertacji 
historycznej się otworzyła – dzięki splotowi różnych szczęśliwych okolicz-
ności. Uznałem go za widomy znak od Mamy, za nadzwyczajne przesłanie, 
które miałem wypełnić mozolną, bez mała 8-letnią pracą, poświęcając dlań 
najbardziej osobiste sprawy i zmagając się z własnymi niedostatkami war-
sztatu naukowego. Godziny przebyte w archiwach nad licznymi tomami akt 
sądowych grodzkich i ziemskich, dokumentów konsystorskich i kościelnych 
zaczęły powoli przynosić efekty - niekiedy wręcz zaskakujące i niecodzien-
ne. Oto jak z mgieł poczęły wyłaniać się szczegóły zamierzchłej i nowszej 
historii Rejowca oraz jego bliższych i dalszych okolic. Byłem pierwszym, 
który odsłaniał nieznaną tubylczą przeszłość rodu Rejów, Orzechowskich, 
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Rzewuskich, Zaleskich, Łubieńskich, Woronieckich. Niemal z zaświatów 
wywoływałem coraz to nowe postaci z ich przywarami i słabościami, emo-
cjami i zachowaniami. 

Wątek trzeci – odkrywczy.
Niespodziewanie dla mnie, karty dokumentów zaczęły przemawiać glo-

sami do przeszłości: te swoiste inedita dopingowały mnie do coraz dokład-
niejszego penetrowania innych jeszcze źródeł i opracowań. W połowie czasu 
danego mi na napisanie rozprawy zacząłem wierzyć, dzięki motywacyjnemu 
podejściu mojego Promotora, Pana prof. dr. hab. Wiesława Śladkowskiego, 
mimo moich wielu zwątpień, że ona powstanie. Odkrywanie stało się powoli 
moją pasją.

Jakże wiele radosnych momentów przeżyłem odkrywając tajemnice mi-
nionego czasu, historycznej zamierzchłości, wiedząc, że jestem pierwszym, 
któremu zostały one powierzone do publicznego ujawnienia. Owa radość 
generowała we mnie siły i odwagę, by zmagać się z rękopiśmienną spuś-
cizną sądów grodzkich i ziemskich, z zawiłościami paleografii, a wreszcie 
ze swoistą stylistyką prawną odcyfrowywanych, nieraz mozolnie, tekstów. 
Tej trudnej sztuki uczyła mnie cierpliwie Pani Anna Chursan, której pomoc 
zawsze pamiętać będę.

Odkrywałem także, już samodzielnie, literaturę przedmiotu i gdybym jej 
większość wykorzystał, książka ta liczyłaby wiele stron więcej. Wybierałem 
zatem te pozycje, które wydawały mi się istotne, potwierdzające moje wnio-
ski lub uzasadniające odkryte fakty. Przy okazji wyławiałem w tej literaturze 
różne nieścisłości, błędy, niedopatrzenia i słabości naukowego warsztatu. 

Jednocześnie, odkrywając przeszłość, odkrywałem w sobie poczucie 
spadkobierstwa różnych kultur, różnych obediencji wyznaniowych i naro-
dowościowych. Pokazuję je w tej książce.

Uściślając historię ziemi rejowieckiej, czyniłem to ze świadomością, że 
jeszcze do odkrywania zostaje niejedno i że dla kolejnych pasjonatów-regio-
nalistów pozostawiam do rozwinięcia różne pootwierane interesujące wątki. 
Niech kontynuują oni budzenie naprzód w sobie, a potem we współziom-
kach, świadomości o ważności miejsc, które są ich pierwotną, rodzinną oj-
czyzną. Niech kształtują potrzebę poznawania przeszłości własnych rodów 
i własnej ziemi.

Wątek czwarty – wdzięcznościowy.
Nie sposób nie wyrazić wdzięczności osobom, które w różny sposób 

i w różnym, acz znaczącym stopniu, przyczyniły się do napisania naprzód 
dysertacji doktorskiej, a następnie do rozwinięcia jej w monografię.

Wdzięczny jestem naprzód mojemu Promotorowi, Panu Profesorowi 
Wiesławowi Śladkowskiemu za ukierunkowanie moich, początkowo bardzo 
rozchwianych, eksploracji badawczych, za uporządkowanie tekstu dyserta-
cji i za to, że zaliczył mnie do grona swych najsumienniejszych uczniów.
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Wdzięczny jestem moim Recenzentom, Panu prof. dr. hab. Wiesławowi 
Cabanowi  z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach oraz 
Panu prof. dr. hab. Ryszardowi Szczygłowi z Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie za niezwykle życzliwą – nawet przy krytycznych uwa-
gach – ocenę mojej pracy doktorskiej, a nadto Panu Profesorowi Szczygłowi 
za wcześniejsze, niezwykle cenne uwagi dotyczące moich prac przyczynko-
wych. 

To swoiste gałązki oliwne, których wartość, znaczenie i inspiratorskie 
impulsy w pełni doceniam.

Wdzięczny jestem Dyrekcji i Pracownikom pracowni naukowej Archi-
wum Państwowego w Lublinie za wyrozumiałość oraz przyjazność okazywa-
ne mi podczas kilkuletnich badań.

Wdzięczność okazuję też Wójtowi Gminy Rejowiec – Panu Tadeuszowi 
Górskiemu za osobiste interesowanie się symbolami przeszłości gminy oraz 
podjęcie trudu wydania tej monografii, a za wsparcie onej inicjatywy – Staro-
ście Powiatu Chełmskiego – Panu Kazimierzowi Stockiemu, Burmistrzowi 
Rejowca Fabrycznego – Panu Stanisławowi Bodysowi oraz Wójtowi Gminy 
Rejowiec Fabryczny – Panu Zdzisławowi Krupie.

Wdzięczne ukłony posyłam Pani Dorocie Łosiewicz – dyrektorowi Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Rejowcu i Towarzystwu Regionalnemu Rejowiec 
za objęcie patronatem wydawniczym mojej pracy oraz za promowanie histo-
rii i kultury materialnej macierzystej ziemi.

Wdzięczną nutę przyjaźni przypisuję Panu Antoniemu Reyowi i Jego 
Najbliższym za serdeczność, przychylność w odniesieniu do mojej mono-
grafii i otwartość w udostępnieniu materiałów dotyczących genealogii rodu 
Reyów oraz jego przeszłości.

Wdzięczności nie skąpię również moim poprzednikom zajmującym się 
przeszłością historyczną Ziemi Chełmskiej, zwłaszcza zaś obszaru Kotliny 
Rejowieckiej i najbliższych dookolnych terenów, za wzbudzenie we mnie 
wolicjonalnej iskry, z której roznieciła się pasja weryfikowania już odkrytego 
i odkrywania nowego. Wdzięczność tę przenoszę także na moich jawnych 
i potencjalnych adwersarzy za radość nowego odczytania przeszłości klucza 
rejowieckiego, jakiej doświadczałem podczas pisania tej książki.

Wdzięczny pozostaję też środowisku historyków UMCS oraz Koleżeń-
stwu ze związków twórczych i z różnych innych organizacji, instytucji oraz 
różnorakich moich zajęć pozazawodowych, za wykazywanie życzliwego za-
interesowania postępami oraz cząstkowymi wynikami mej pracy naukowej. 

Wdzięcznie też pamiętam o Jarosławie Mazurku, który pomagał mi przy 
ustalaniu rodów klucza rejowieckiego z lat 1811-1851 oraz o Koleżeństwie 
z pracy zawodowej, za pomoc w ukształtowaniu elektronicznej wersji tej 
książki.
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Wreszcie wdzięczny jestem szczególnie nieżyjącym Rodzicom za to, że 
sprawili, iż bardzo wcześnie poznałem umiejętność czytania, a przez to ubo-
gacili moje dzieciństwo o książkowy świat baśni, podań, i zdarzeń prawdzi-
wych, a potem snuli opowieści o przeszłości mojej małej ojczyzny.

To z ich inspiracji powstała ta książka.
Na koniec – wątek o przymierzu.
Monografia, którą Państwu przedkładam do lektury i pogłębionej reflek-

sji nad przeszłością klucza rejowieckiego i terenów pobliższych, stanowić 
ma przymierze między przeszłością Ziemi Chełmskiej a jej współczesnością. 
Książką tą pragnę również sprzymierzyć się z tymi pasjonatami-regionalista-
mi, których prace naukowe i popularnonaukowe kreują historyczne obrazy 
opisywanych miast i osad wiejskich oraz poszerzają metodologię badań hi-
storiozoficznych. 

Jest to również przymierze ze wszystkich najważniejsze: z cieniami prze-
szłości, które posłały mnie do Ducha Księgi, wiejącego poprzez dzieje, aby 
umacniał mnie w moich słabościach i moim pisarskim uporze.

Rybie - lipiec 2009 r.   Marian Janusz Kawałko



Rekomendacje

Podjęcie się opracowania dziejów jednego miasta i klucza od połowy XVI wie-
ku do drugiej połowy XIX wieku było z jednej strony przedsięwzięciem frapującym, 
ale jednocześnie niosło ze sobą spore ryzyko. Niewątpliwie ukazanie dziejów mia-
sta od lokacji do czasu pozbawienia go praw miejskich jest dla historyka interesu-
jące, bo może ono dać odpowiedź na wiele pytań związanych z funkcjonowaniem 
miasta i klucza na przestrzeni dużego okresu czasowego. (…) Autor musiał się 
wykazać z jednej strony dużą znajomością literatury dotyczącej dziejów społecz-
no-gospodarczych ziem polskich od XVI do XIX wieku włącznie, a z drugiej pub-
likacji poświęconych sprawom wyznaniowym. Z tymi wszystkimi trudnościami 
Doktorant poradził sobie dobrze (…). Jednakże ze sposobu wykorzystania akt 
stanu cywilnego nie jestem zadowolony. Podobnie jak z wykorzystaniem opisów 
historyczno-statystycznych Rejowca z 1821 i 1860 roku (…).

Ale jest jeszcze inny ciekawy element w przyjętej konstrukcji {dysertacji}. Otóż 
Doktorant starał się ukazać działania na polu społeczno-gospodarczym poszcze-
gólnych właścicieli Rejowca i klucza rejowieckiego. Podkreślić zaraz trzeba, że 
w konstruowaniu poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów w szerokim aspek-
cie uwzględniał także problemy mieszkańców miasta i wsi składających się na 
klucz. W sumie Autorowi udało się pokazać najważniejsze poczynania właścicie-
li dóbr ziemskich i funkcjonowanie lokalnej społeczności. (…).

Jestem przekonany, że książką wykażą zainteresowanie nie tylko historycy po-
dejmujący problematykę miejską, ale i szersze grono czytelników interesujących 
się przeszłością swego miasta i regionu, bo też i cały tekst napisany jest ciekawie. 
(…)

Prof. dr hab. Wiesław Caban
Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

w Kielcach
(z recenzji rozprawy doktorskiej autora książki)
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Marian J. Kawałko, literat i badacz przeszłości regionu, dał się poznać jako 
dociekliwy autor wielu prac, w których w oparciu o analizowane źródła starał się 
weryfikować utrwalone w historiografii błędy oraz legendy, związane zwłaszcza 
z osobą ojca literatury polskiej Mikołaja Reja. Wieloletnie poszukiwania w archi-
wach pozwoliły mu przygotować to dzieło, wielkie nie tylko z powodu objętości.

Podjął się Autor ocenianej rozprawy opisania dziejów Rejowca i związa-
nych z nim wsi w długim okresie, od drugiego ćwierćwiecza XVI stulecia do 
roku 1870, gdy to Rejowiec utracił status miasta. (…) Przy okazji otrzymali-
śmy obraz funkcjonowania majątku bogatej szlachty w okresie ponad 320 lat.

Dla przygotowania tej pracy przeprowadził Autor bardzo szerokie i dokładne 
kwerendy, gromadząc prawie kompletny materiał źródłowy. W tym względzie 
rozprawa ma charakter pionierski. Warto przy tym zauważyć, iż oceniana pra-
ca dostarczyła wielu interesujących informacji dla dziejów miast ziemi chełm-
skiej, a także dla historii politycznej, społecznej, gospodarczej i wyznaniowej tej 
jednostki administracyjno-terytorialnej.(…)

Obraz dziejów dóbr rejowieckich został opisany bardzo interesująco. Udało się 
Autorowi uzupełnić i zweryfikować wiele dotychczasowych ustaleń, związanych 
zwłaszcza z właścicielami tej włości. Do najważniejszych należy zaliczyć udowodnie-
nie, że w Rejowcu zbór kalwiński został założony nie przez Mikołaja Reja-poetę, ale 
przez jego syna, również Mikołaja w 1580 r. Ciekawa jest też hipoteza o translacji 
układu przestrzennego miasta po pożarze z wiosny 1564 r. Będzie ona jednak wyma-
gała weryfikacji przy pomocy badań archeologicznych. Dalsze cenne ustalenia wiążą 
się z omówieniem okoliczności przejęcia dóbr przez Orzechowskich, następnie przez 
Rzewuskich, czy perypetie zadłużonego majątku po śmierci Bogusława Reja w 1691 
r., a także rządy w nim rodziny Zaleskich i biskupa Olędzkiego. Bardzo cenne są roz-
ważania dotyczące produkcji rolnej, zwłaszcza szacunku plonów. Wykazał przy tym 
Autor znakomitą znajomość literatury przedmiotu i dojrzałość badawczą.(…).

Wydaje się jednak, że Autor przecenia wartość poznawczą opisów historycz-
nych oraz topograficzno-statystycznych Rejowca z lat 1821 i 1860, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o zawarte tam dane o społeczności miasta. (…)

Praca została napisana bardzo dobrym językiem. Swoje poglądy formułu-
je Autor jasno i precyzyjnie.(…) W całości oceniana rozprawa wnosi istotny 
wkład do zasobu naszej wiedzy o dziejach Rejowca, zwłaszcza od ostatniego 
ćwierćwiecza XVI w. do utraty statusu miasta; do dziejów gospodarki i życia 
społecznego włości, a zwłaszcza do losów jej właścicieli. Będzie trwałym ele-
mentem historiografii dóbr ziemskich w Polsce, zaś zawarte w niej treści zain-
teresują niewątpliwie licznych specjalistów z różnych dziedzin historii od XVI 
do XIX wieku. (…)

Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł
Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie
(z recenzji rozprawy doktorskiej autora książki)
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Mikołaj Rey – postać pomnikowa w historii polskiej literatury, przywoły-
wany był w pierwszej dekadzie obecnego wieku dość często na okoliczność 
rocznic z jego postacią związanych (2005 r. – 500-lecie urodzin; 2007 r. – 460. 
rocznica założenia Rejowca 2009 – 440. rocznica śmierci pisarza, 480 rocznica 
objęcia dóbr kobylskich przez Zofię i Mikołaja Reyów – 2011). Daleko częściej 
jednak badano jego utwory, analizowano i szukano analogii z dziełami innych 
polskich autorów wieku XVI, niż przedstawiano jego działalność gospodar-
czą. Praca Jerzego Topolskiego, Działalność gospodarcza Mikołaja Reja [w:] 
Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, Wrocław 1971, ostatnio zaś Zenona 
Guldona i Jadwigi Muszyńskiej, Mikołaj Rej. Poglądy ekonomiczne i działal-
ność gospodarcza [w:] Kowalski W.(red.), Mikołaj Rej z Nagłowic. W pięćsetną 
rocznicę urodzin, Kielce 2005, tematu nie wyczerpują. Praca Z. Guldona i J. 
Muszyńskiej bazuje nadto na publikacjach wcześniejszych (Z. Kniaziołucki, 
J. Topolski, S. Paulowa, R. Szczygieł), w niewielkim tylko stopniu korzystając 
z archiwaliów i nie ustrzegając się przy tym pewnych nieścisłości.

Zasadne zatem było podjęcie tematu niejako na nowo – w odniesieniu do 
terenu, z którym Rey związał się na wiele lat: z Ziemią Chełmską, szczegól-
nie zaś z majętnością kobylską, którą, wraz z połową Siennicy Różanej, wnio-
sła mu w posagu żona Zofia Kościeniówna. Interesujące też było zagłębienie 
się w późniejsze dzieje tej włości i prześledzenie jej historii, wspólnie z hi-
storią Rejowca, aż do utraty przezeń statusu miasta pod koniec 1869 roku.

Tak szeroko zakrojony temat wymagał przebadania dużej liczby archiwa-
liów, na szczęście dostępnych i możliwych do eksploracji naukowej. Trud 
ten podjęto i jego efektem jest niniejsza książka, stanowiąca wynik kilkulet-
nich, systematycznych badań oraz zgłębiania literatury przedmiotu. Inter-
dyscyplinarność zagadnień w monografii prezentowanych spowodowała, iż 
jej podbudowa teoretyczna zamyka się w szerokich granicach – od geologii 
przez prawo po zagadnienia narodowościowe i wyznaniowe. 

Tak oto powstał tekst opisujący dzieje Rejowca i klucza rejowieckiego 
w latach 1531-1869 (z uwzględnieniem okresu przedrejowskiego).
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Podstawową literaturę przedmiotu stanowiły prace Ryszarda Szczygła, 
Lokacje miast w Polsce XVI wieku, Lublin 1989 oraz Włodzimierza Czarnec-
kiego poświęcone osadnictwu w Ziemi Chełmskiej (Osadnictwo terytorium 
chełmskiego od końca X do połowy XIV wieku w świetle badań archeologicz-
nych i toponomastycznych, „Rocznik Chełmski, t. 9, 2003; Rozwój sieci osad-
niczej ziemi chełmskiej w latach 1451 – 1510, „Rocznik Chełmski” t. 5, 1999; 
Przemiany sieci osadniczej w ziemi chełmskiej od 1511 roku do końca XVI wie-
ku, t. 6, Rocznik Chełmski”, 2000). W przypadku R. Szczygła uwzględniono 
w tej pracy również inne publikacje książkowe poświęcone lokacjom miast 
Lubelszczyzny (Hrubieszów, Włodawa).

Pierwszy z przytoczonych wyżej autorów, na podstawie analizy licznych 
przywilejów lokacyjnych miast określił strukturę tych dokumentów królew-
skich. Składały się one z następujących części: inwokacji, dyspozycji lokacyj-
no-prawnej (zezwolenie na lokację miasta, nadanie osadzie prawa miejskie-
go oraz nadanie uprawnień gospodarczych i wolnizny) i formuły testacyjnej. 
W części prawnej R. Szczygieł wyróżnił 5 klauzul oraz określił ogólnie ich 
treść. Nazewnictwo poszczególnych części przywilejów lokacyjnych i klau-
zul przyjęło się w literaturze naukowej jako obowiązujące. 

Badacz ustalił również zakres obowiązywania aktów dodatkowych wyda-
wanych pod tą samą datą przez kancelarię królewską i obejmujących najczę-
ściej nadanie wolnizny i (lub) prawo organizowania jarmarków z podaniem 
ich terminów.

Zasługą R. Szczygła jest również wyodrębnienie i nazwanie faz lokacji 
przestrzennej miast, z uwzględnieniem tzw. fazy prelokacyjnej. 

Z punktu widzenia szesnastowiecznej historii Rejowca ważna jest także 
inna praca R. Szczygła, Powstanie miasta Rejowca i jego dzieje w XVI wie-
ku [w:] Materiały z konferencji popularno-naukowej projektu: „Mikołaj Rej 
– wspólne dziedzictwo kulturowe Polski i Ukrainy”, Rejowiec 2007. W artykule 
tym mediewista opisał m.in. fazy lokacji miasta oraz scharakteryzował jego 
rozwój do końca XVI wieku.

W uzupełnieniu jego rozważań o rozwoju Rejowca warto dodać, iż pierw-
sza rodzina żydowska pojawiła się w tym mieście już pod koniec wspomnia-
nego stulecia (innego zdania był Zenon Guldon).

Zainteresowania badawcze W. Czarneckiego, które zaowocowały wy-
mienionymi wyżej publikacjami, skoncentrowały się na rozwoju osadnictwa 
w Ziemi Chełmskiej od końca wieku X do końca wieku XVI. Penetrując bo-
gate źródła archiwalne i uzupełniając swoje badania szeroką literaturą na-
ukową, autor stworzył przekonującą wizję procesów osadniczych na wspo-
mnianym obszarze zachodzących.

Z punktu widzenia prezentowanych dociekań, ważne okazały się rozwa-
żania mediewisty dotyczące akcji kolonizacyjnej w Kotlinie Rejowieckiej. 
Zwrócił on mianowicie uwagę na okoliczności założenia Kobylego jako 
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osady matecznej, promieniującej późniejszymi procesami osadniczymi (po-
wstanie Woli Kobylskiej i Wierzchowni Kobylskiej alias Robiego). Ważne są 
również jego uwagi o Siennicy Różanej, która z czasem weszła w skład dóbr 
Mikołaja Reja w Ziemi Chełmskiej.

Wartościowym uzupełnieniem ustaleń W. Czarneckiego była praca Jerze-
go Lucińskiego, Lokacje wsi i miast monarszych w Małopolsce do 1385 r. „Cza-
sopismo Prawno-Historyczne”, t. 17, zesz. 2, 1965. Stwierdził on mianowicie, 
iż wsie zakładane naówczas na prawie polskim opierały się na umowach ust-
nych, niepopartych żadnymi dokumentami lokacyjnymi. Uwagę tę należy od-
nieść również do procesów osadniczych w Ziemi Chełmskiej. Pewien wyjątek 
w tym względzie stanowił akt lokacyjny Sawczyna, (późniejszych Wereszcz 
Szlacheckich obecnie Małych), napisany przez samego Mikołaja Reya. 

Odnośnie do Sawczyna, jako wsi lokowanej wprawdzie na prawie woło-
skim, lecz zasiedlonej przez Rusinów, skorzystano z ustaleń Adama Stad-
nickiego, O wsiach tak zwanych wołoskich na północnym stoku Karpat, Lwów 
1848 oraz wyników badań różnych mediewianów, przeprowadzonych przez 
Grzegorza Jawora (Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwo-
nej w późnym średniowieczu, Lublin 2000). Na podstawie tych publikacji oraz 
materiału źródłowego, jakim okazał się akt lokacyjny wsi Sawczyn, wykazano 
zarówno różnice między osadnictwem dokonywanym na prawie wołoskim 
i niemieckim, jak też określono zadania kniazia-zasadźcy wereszczańskiego.

Interesujący, z punktu widzenia osoby Mikołaja Reya jako działacza go-
spodarczego i szlachcica, zbiór dokumentów przygotował Zbigniew Knia-
ziołucki, (Materyały do biografii Mikołaja Reja z Nagłowic zebrał i wydał…, 
Kraków 1892). Zgromadził on mianowicie skróty zapisów spraw dotyczą-
cych pisarza pochodzących z ksiąg sądowych grodzkich i ziemskich beł-
skich, halickich, lwowskich, przemyskich, krakowskich, lelowskich, pro-
szowskich i w minimalnym tylko stopniu chełmskich. Pominięcie bogatego 
zbioru archiwaliów sądowych chełmskich, krasnostawskich i częściowo lu-
belskich, tyczących się założyciela Wereszcz i Rejowca, zuboża w istotnym 
stopniu pogląd na prowadzenie przez niego i żonę Zofię klucza rejowieckie-
go i innych majętności w Ziemi Chełmskiej (klucz hański i dobra siennic-
ko-ostrowskie). Wartościowe jest przytoczenie przez Kniaziołuckiego aktu 
lokacyjnego dla Sawczyna (Wereszcz Małych) z roku 1542 oraz potwierdze-
nia przywilejów dla zasadźcy z roku 1568. Natomiast w okrojonej formie za-
cytował on treść przywileju królewskiego na założenie Rejowca (pełny jego 
tekst w wersji spolszczonej opublikował autor niniejszej pracy w 2005 roku). 

Pisząc o działalności gospodarczej Reya w Ziemi Chełmskiej wykorzysta-
no w celach informacyjno-porównawczych dane o wielkości zasiedlonych 
gruntów zamieszczone w pracy Aleksandra Jabłonowskiego, Polska XVI 
wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Cz. I, Ziemie Ruskie. Ruś 
Czerwona opisana przez…., Warszawa 1902 [w:] Źródła Dziejowe, t. 18.
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Więcej informacji o Reyu jako ziemianinie podała Stanisława Paulowa, 
Materiały do biografii Mikołaja Reja w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Lublinie, „Archeion”, nr 3, 1970. Zauważyła ona, nie całkiem zresztą słusz-
nie, iż Rej w pierwszych kilkunastu latach po zawarciu małżeństwa rzadko 
bywał w Ziemi Chełmskiej. Jest faktem, że często podróżował, prowadząc 
różne interesy, trudno jednak byłoby go wiązać zbyt silnie z dobrami to-
polańsko-nagłowickimi i Krakowem, co sugerowała jednak wspomniana 
archiwistka. Z pewnością, po wyznaczeniu granic włości kobylskiej, coraz 
częściej, jeśli nie bardzo często, w miejscowym dworze przebywał. Zało-
żenie naprzód wsi na północnej rubieży dóbr, połączone ze znalezieniem 
i  sprowadzeniem kniazia, następnie zaś ulokowanie miasta, wymagały stałej 
bytności Reja w dobrach Kobylego, tym bardziej, że przez długi czas dzier-
żawione, dobra te wyeksploatowane były rolniczo i gospodarczo.

Polemiczne wydają się także wnioski S. Paulowej, co do pieniackiego 
usposobienia pisarza i jego hipokryzji w odniesieniu do utworów, które pi-
sał. Sądzić należy, iż pomieszała ona przynajmniej część spraw dwóch Miko-
łajów Reyów, ojca i syna. Wynika to z numerów ksiąg ziemskich i grodzkich, 
które przytoczyła w swym artykule oraz ich datowania. Niewątpliwie, co wy-
kazano w tej pracy, Mikołaj-junior miał zdecydowanie bardziej konfliktowy 
charakter, niż ojciec. Ten zaś, jeśli wchodził w spory z sąsiadami, to przede 
wszystkim wówczas, gdy naruszano jego terytorium. Do wyjątków należał 
spór o staw niedaleko Pawłowa, należącego do biskupstwa chełmskiego. 
Również na spór ze Skorutami ze Żdżannego należało spojrzeć inaczej. Była 
to bowiem rodzina silnie skonfliktowana z różnymi sąsiadami i to z wyraźnej 
inicjatywy Zofii Reyowej doszło do wytyczenia granicy między Siennicą Ró-
żaną, a dobrami żdżańskimi. Dość jednostronne spojrzenie S. Paulowej na 
postać Mikołaja Reya obniża wartość skądinąd ważnych jej badań.

 W kontekście roli, jaką pełniła w kluczu rejowieckim Zofia Reyowa, ale 
także jej poprzedniczki na dobrach siennickich, wykorzystano szereg mate-
riałów natury obyczajowej i prawnej, z których na wyróżnienie zasługują pra-
ce Bogdana Lesińskiego, Stanowisko kobiety w polskim prawie ziemskim do 
połowy XV wieku, Wrocław 1956 i Zbigniewa Zdrójkowskiego, Dawne polskie 
prawo prywatne ziemskie od połowy XV do połowy XVIII wieku [w:] Historia 
państwa i prawa Polski, t. 2, wyd. 2, Warszawa – Toruń 1966.

Niewątpliwą zasługą B. Lesińskiego było - poparte zwodem wielkopolskim 
– podważenie wcześniejszych opinii o braku praw kobiet do dziedziczenia 
dóbr nieruchomych, jeśli były jedynymi ich spadkobierczyniami. Casus Zo-
fii Reyowej potwierdza słuszność opinii poznańskiego naukowca. Praca Le-
sińskiego, co warto dodać, uznana została swego czasu za jedną z najpoważ-
niejszych publikacji historycznoprawnych w zakresie praw przysługujących 
kobietom w średniowiecznej Polsce. 



21Wstęp

Również rozważania Lesińskiego dotyczące tzw. wyderkafu (Wyderek, czy-
li sprzedaż nieruchomości z prawem odkupu w prawie polskim od XV do XVII 
wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 28, zesz. 1, 1976) zostały w tej 
monografii stosownie spożytkowane.

Praca Zbigniewa Zdrójkowskiego, kompleksowa w swym ujęciu i charak-
teryzująca m.in. majątkowe stosunki między małżonkami, przytaczana jest 
w różnych miejscach tej pracy. Precyzyjność zdefiniowań Zdrójkowskiego 
ułatwiła mi komentowanie różnych sytuacji prawnych, jakie wystąpiły przy 
realizacji podjętego tematu.

W kontekście prawdopodobnego rozwodu Mikołaja Reya-juniora z Doro-
tą Chlebowiczówną istotna okazała się być praca Juliusza Bardacha, Świec-
ki charakter zwyczajowego prawa małżeńskiego ludności ruskiej Wielkiego 
Księstwa Litewskiego (XV-XVII wiek), „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 
t. 15, zesz. 1, 1963. Otóż autor udowodnił, iż małżeństwa tzw. niewieńczone, 
a więc niemające swego początku w cerkwi, były dość rozpowszechnione na 
terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Takie związki, jak pisał rzeczony 
autor, nawet w oczach tamtejszego kleru miały walor ważności (s. 91). Taki 
też związek, jak wynika z moich dociekań, mogli zawrzeć kalwinista M. Rey 
i D. Hlebowiczówna wyznania prawosławnego. Rey-pisarz, ojciec Mikołaja-
-juniora i Zofia z Kościeniów zawarli w istocie także jedynie ślub cywilny, 
usankcjonowany zapisem posagowo-wiennym przed sądem królewskim 
w Krakowie.

Jedną z cech małżeństw cywilnych na Rusi Litewskiej była samodziel-
ność kobiet je zawierających, na zasadzie wolnej umowy z partnerem, dość 
często sądowo pieczętowanej. Aktem rozstrzygającym o zawarciu małżeń-
stwa, by znów przytoczyć J. Bardacha, było jednak w wieku XVI świeckie 
wesele połączone z pokładzinami, decydującymi o uskutecznieniu związku 
małżeńskiego. Do istotnych wyróżników takich związków należała również 
łatwość przeprowadzania rozwodów. Ustne oświadczenie woli rozchodzą-
cych się partnerów, wpisywane do ksiąg urzędowych, stanowiło przyjętą 
przez wszystkie stany formę rozwodu. U szlachty połączony był on z podzia-
łami majątkowymi.

W zakresie spraw wyznaniowych również wykorzystano bogatą literatu-
rę. Najbliższe opisanym zagadnieniom okazały się publikacje książkowe An-
drzeja Gila, Prawosławna eparchia chełmska do 1596 roku, Lublin – Chełm 
1999 i Antoniego Mironowicza, Kościół prawosławny w Polsce, Białystok 
2006. Pierwsza z nich udokumentowała istnienie cerkwi prawosławnej w Ko-
bylem już na początku wieku XVI, czym potwierdziła ówczesne znaczenie tej 
wsi dla ludności zamieszkałej w obrębie Kotliny Rejowieckiej. Jednocześnie, 
zdaniem A. Gila, możliwe było powstanie, za sprawą biskupa chełmskiego 
Grzegorza z Depułtycz, tamże unickiej enklawy, po zawarciu na soborze flo-
renckim (1439) zjednoczeniowej unii biskupów prawosławnych z biskupami 
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wyznania rzymskokatolickiego. Być może wpływy tej enklawy sięgały także 
dóbr kobylskich.

Ta ostrożna teza nawiązuje poniekąd do istnienia w Rejowcu dwu cerkwi 
pod różnymi wezwaniami w połowie lat siedemdziesiątych XVIII stulecia 
(odrębnych, jak sądzę, dla wyznawców ortodoksyjnego prawosławia i dla 
zwolenników zlatynizowanej obrzędowości).

Praca A. Mironowicza, syntetycznie ujmująca przemiany kościoła prawo-
sławnego w Polsce i na Litwie na przestrzeni kilku wieków z punktu widzenia 
jego sojusznika, pozwoliła na wyważone komentowanie przemian w cerkwi 
unickiej, jakie zachodziły w niej na przełomie lat trzydziestych i czterdzie-
stych XIX wieku na terenie Ziemi Chełmskiej i do jakich nakłaniano wła-
ściciela dóbr rejowieckich jako kolatora. Skomplikowany charakter zmian 
(od latynizacji obrzędów cerkiewnych i wystroju świątyń, jaka nastąpiła po 
synodzie zamojskim w 1720 roku, do ponownej ich delatynizacji) wciąż wy-
wołuje naukowe dyskusje i komentarze. Przykładem tego jest książka zreda-
gowana przez Jana Sergiusza Gajka MIC i ks. Stanisława Nabywańca, Unia 
brzeska z perspektywy czterech stuleci, Lublin 1998, której autorzy podjęli 
próby niekonfliktowego oglądu konfliktowego tematu. Również tę publika-
cję wykorzystano przyczynkowo przy omawianiu zagadnień wyznaniowych 
w kluczu rejowieckim.

Osobnego komentarza wymagają dwie prace: Józefa Łukaszewicza, Dzie-
je kościołów wyznania helweckiego w dawnej Małej Polsce, Poznań 1853. oraz 
Waleriana Krasińskiego, Zarys dziejów, powstania i upadku reformacji w Pol-
sce, Warszawa 1905. Pierwsza z nich, posiadająca dla badacza dziejów pro-
testantyzmu w I Rzeczypospolitej znaczną wartość merytoryczną, niewolna 
jest jednak od pewnych błędów. Wyniknęły one, jak można się domyślać, 
z niezbyt dokładnej lektury dzieła Andrzeja Węgierskiego - Libri quattuor 
Slavoniae reformatae, Warszawa 1973, na które się zresztą Łukaszewicz 
często powoływał. Skutkiem tego, w pracy Łukaszewicza to Mikołaj Rey-
-pisarz był założycielem zboru kalwińskiego w Rejowcu. W rzeczywistości 
zbór powstał 11 lat po śmierci założyciela miasta, za przyczyną jego syna, 
także Mikołaja. W rozdziale pt. Reliqui Pastores sive Ministri omnium Di-
strictuum Provinciae Minoris Poloniae (s. 430, poz. 26) dopiero pod datą 
1580 r. Węgierski odnotował, iż patronem i pierwszym fundatorem zboru 
w Rejowcu był Nicolao de Nagłowice Rei. Inna sprawa, czy wiedział, że cho-
dzi o potomka pisarza. Niewątpliwie jednak oparł swe dzieło na źródłach, 
zapewne na zachowanych protokółach synodalnych, zaś do J. Łukaszewicza 
należało zbadanie (czego nie uczynił), który z Reyów zbór założył i ministra 
Jana (Jakuba) Szadurskiego w nim zainstalował. 

To istotne, z punktu widzenia prawdy historycznej niedopatrzenie Łuka-
szewicza, stało się powodem utrwalenia błędu przezeń popełnionego przez 
szereg kolejnych autorów choćby o historii Rejowca jedynie wzmiankują-
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cych. Do nich należał m.in. wspomniany już W. Łukasiński, który w roz-
winięciu zapisu poczynionego przez poprzednika, określił datę założenia 
zboru przed śmiercią Reya-pisarza, którą znał. Jego niedopatrzenie polegało 
zatem na całkowitym zawierzeniu Łukaszewiczowi, bez odwołania się do 
pracy A. Węgierskiego. Jeszcze raz sprawdziła się racja, iż jedynie praca na 
źródłach jest źródłem prawdy.

W kontekście budowy i otwarcia nowego zboru w Rejowcu (1647 r.) 
przez Marka Reya, wykorzystano przyczynkowo publikacje Stanisława Sal-
monowicza, O sytuacji prawnej protestantów w Polsce (XVI-XVIII w.), „Cza-
sopismo Prawno-Historyczne”, t. 26, zesz. 1, 1974 i Jolanty Dworzaczkowej, 
W sprawie sytuacji prawnej protestantów w Polsce, „Czasopismo Prawno-Hi-
storyczne”, t. 28, zesz. 1, 1976. Dodać należy za pierwszym ze wspomnia-
nych autorów, że rok 1648 stanowił początek periodu faktycznej i prawnej 
dyskryminacji protestantów przez kontrreformatów. Do tego zaś czasu, jak 
zaświadcza J. Dworzaczkowa, prawa szlachty do erygowania zborów w jej 
dobrach prywatnych nie były naruszane.

Przyczynkowo wykorzystano również publikację książkową Przemysła-
wa Szafrana, Rozwój sieci parafialnej w Lubelskiem, Lublin 1958. Potwierdzi-
ła ona istnienie parafii rzymskokatolickiej w Pawłowie w szesnastym stule-
ciu (do której wierni tego wyznania, o ile tacy byli, z klucza rejowieckiego 
należeli). Dodajmy jednak, iż zakres badań autora tej książki jedynie margi-
nalnie sięgał Ziemi Chełmskiej.

Swoistym kolorytem w zakresie spraw gospodarczych, obyczajowych 
i wyznaniowych odznaczali się wyznawcy religii mojżeszowej. Ich obecność 
w Rejowcu, poświadczona dokumentami z końca wieku XVI, zrazu trudna 
do określenia ich znaczenia dla rozwoju miasta i mało wyrazista przez cały 
wiek XVII, zaczęła uwidoczniać się zwłaszcza za czasów Anny i Wiktoryna 
Zaleskich (druga połowa XVIII wieku). 

Początek ich aktywizacji w zakresie rzemiosła i handlu nastąpił po otrzy-
maniu od Stanisława Mateusza Rzewuskiego przez cech szewsko-garbarski 
w Rejowcu tzw. prawa wieczystego, czyli zbioru przepisów, które normowały 
zasady działania tego cechu i wpływały inspirująco na pozostałą część spo-
łeczności żydowskiej w mieście. Przy komentowaniu historyczno-prawnej 
strony ich działalności wykorzystano szereg publikacji naukowych, a w tym 
m.in. prace Jadwigi Morgensztern, Podatki Żydów ordynacji zamojskiej w XVI 
i XVII w., „Biuletyn ŻIH”, nr 71-72, 1969, Maurycego Horna Rola gospodar-
cza Żydów w Polsce do końca XVIII wieku [w:] W. Kowalski, J. Muszyńska 
(red.), Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, Kielce 
1996 i Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII w. Działalność 
gospodarcza na tle rozwoju demograficznego, Warszawa 1975, Anatola Lesz-
czyńskiego, Sejm Żydów Korony 1623-1764, Warszawa 1994 oraz Daniela 
Tolleta, Historia Żydów w Polsce od XVI wieku do rozbiorów, Warszawa 1999.
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W formie przyczynkowej wykorzystano także informacje hasłowe zawar-
te w Polskim słowniku judaistycznym. Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie (red. 
Borzymińska Z., Żebrowski R.) t. 1-2, Warszawa 2003.

Przy komentowaniu kwestii agrarnych (systemy uprawy, wysokość plo-
nów, omłotowość) wykorzystano również znaczny dorobek polskiej nauki 
w tym zakresie. Wymienić należy wybiórczo i fragmentarycznie publikacje 
Ireny Rychlikowej, Staropolskie miary ziemi, „Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej” nr 1, 1970 i Lustracja 1564-1566 r. jako podstawa szacunku do-
chodu z gospodarki polowej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Nr 
4, 1974, Aliny Wawrzyńczykowej, Problem wysokości plonów w królewszczy-
znach mazowieckich w drugiej połowie XVI i pierwszej ćwierci XVII wieku, 
„Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego”, t. 4, zesz. 1, 1961 i Leonida 
Żytkowicza, Studia nad wydajnością gospodarstwa wiejskiego na Mazowszu 
w XVII wieku, „Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego”, t. 11, zesz. 1, 
1974. Wszystkie te i inne prace wzbogaciły merytorycznie zagadnienia rol-
nicze i włościańskie w tej monografii poruszane.

 Współbrzmiąca z wymienionymi zagadnieniami okazała się ekspansja 
kolonistów niemieckich na Ziemię Chełmską. Napływ przybyszów, którzy 
pojawili się w dobrach rejowieckich w roku 1847, jak też zakres innych proce-
sów osadniczych tej grupy cudzoziemców, zostały szczegółowo przebadane 
przez Wiesława Śladowskiego w kilku pracach, z których najbardziej kom-
pleksowe ujęcie tej problematyki zawarł on w książce Kolonizacja niemiecka 
w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego w latach 1815-1915, Lub-
lin 1969. Publikacja ta w szerokim zakresie i w różnych aspektach odniosła 
się do nowej, napływowej ludności niemieckiej, jej oczekiwań i stosunku do 
ludności tubylczej, ergo, pozwoliła na dokładniejsze społeczno-gospodarcze 
usytuowanie kolonistów w XIX-wiecznych dobrach Rejowca. Przyczynkowo 
skorzystano także z wcześniejszej publikacji Mariana Żychowskiego, Osad-
nictwo rolnicze kolonistów niemieckich w Królestwie Polskim w latach trzy-
dziestych-sześćdziesiątych XIX w., „Kwartalnik Historyczny”, r. 64, t. 2, 1957. 

Rozpatrywane zagadnienia, tam gdzie to było niezbędne, starano się 
w miarę dokładnie osadzać w realiach społecznych i prawnym kontekście. 
Kontekst ów wprowadzano najczęściej na podstawie Voluminów Legum, 
t. 2-6, Petersburg 1859, i Inwentarza Voluminów Legum, cz. 1, Petersburg 
1860 jeśli chodzi o okres XVI-XVIII wieku i Dzienniki Praw w odniesieniu 
do wieku XIX.

Podstawowy atoli materiał badawczy stanowiły zasoby archiwalne Archi-
wum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, archiwów państwowych w Lubli-
nie i Zamościu, Archiwum Archidiecezjalnego w Lublinie, Archiwum Wydziału 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krasnymstawie, Archiwum Terenowe-
go Oddziału Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Chełmie i Ar-
chiwum Wojewódzkiego Urzędu Zabytków – Delegatury w Chełmie.
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Spośród zasobów AGAD z Metryki Koronnej zaczerpnięto kopię przywile-
ju królewskiego dla Mikołaja Reya na lokację Rejowca oraz aktu uzupełniają-
cego dokument podstawowy, czyli zwolnienia z obciążeń podatkowych i myt 
drogowych, z wyjątkiem myta granicznego oraz z innych ciężarów, gdyby 
takowe uchwalone były. Teksty obu dokumentów przełożono na język pol-
ski i opublikowano z zachowaniem szesnastowiecznej stylistyki („Egeria” nr 
2(3), 2005), wykorzystując przy tym uwagi R. Szczygła. 

Z Archiwum Skarbu Koronnego wykorzystano w pracy dane zawarte 
w księgach poborowych z okresu od 1535 roku do 1787 r., w częściach do-
tyczących dóbr Rejowca. Interesujący ten materiał znalazł swoje odzwier-
ciedlenia w stosownych podrozdziałach. Jednocześnie też wykorzystano 
badawczo szesnastowieczne inwentarze starostwa chełmskiego, lustrację 
województwa ruskiego z roku 1661, rejestr podatku subsidium charitativum 
w Ziemi Chełmskiej, pobranego w tymże 1661 roku, lustrację królewszczyzn 
powiatu krasnostawskiego z 1789 r. Wspomniane źródła dokumentacyjne 
podawały stan liczbowy poddanych w poszczególnych miejscowościach, 
często z przytoczeniem nazwisk dziedziców lub dzierżawców i liczebności 
obsad dworskich, dzięki czemu możliwe było dokonywanie ocen sytuacji 
demograficznej w różnych okresach dziejów klucza rejowieckiego.

Archiwalia Centralnych Władz Wyznaniowych dostarczyły natomiast sze-
regu informacji i danych budżetowych dotyczących żydowskiej gminy wy-
znaniowej w Rejowcu, dzięki którym możliwe było tabelaryczne opracowa-
nie tych danych oraz ich skomentowanie. Odnaleziono też i spożytkowano 
w pracy dokumenty traktujące o zapisach testamentowych dokonywanych 
przez starozakonnych na rzecz bóżnicy oraz informacje o przebiegu remon-
tów budynków należących do miejscowego Dozoru Bóżniczego. W sytuacji, 
gdy żadne pinkasy gminne się nie zachowały, materiał ten należy uznać za 
unikatowy.

Dokumenty Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu oraz Komisji Rządo-
wej Spraw Wewnętrznych i Duchownych dotyczące klucza rejowieckiego, 
ujawniły natomiast kompleks różnych problemów, z jakimi borykali się za-
równo kolejni właściciele tej majętności, jak też poddani, zwłaszcza miesz-
kańcy Rejowca. Leitmotivem przewijajacym się wyraźnie w dokumentach 
z lat 1811- 1831 były działania władz wojewódzkich zmierzające do prawne-
go przekształcenia Rejowca w osadę wiejską. Jednocześnie w tym samym 
czasie trwał spór co do osoby burmistrza, której ówczesny dziedzic Tomasz 
hr. Łubieński nie akceptował, starając się przejąć jego zadania.

Z powyższych źródeł powzięto również dane budżetowe Kasy Ekonomicz-
nej (urzędu burmistrza) zwłaszcza z okresu po 1848 roku, które trafnie od-
zwierciedlają ówczesne problemy ekonomiczne miasta i jego bardzo ograni-
czony potencjał rozwojowy.
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Niezwykle interesujące poznawczo okazały się również opisy Rejowca 
z lat 1821 i 1860. Dostarczyły one istotnych informacji o stanie miasta, kon-
dycji finansowej jego mieszkańców i warunkach, jakich spełnienie umożli-
wiłoby jego rozwój.

Podstawowy jednak materiał badawczy, który umożliwił stworzenie za-
sadniczej konstrukcji tej książki, stanowiły zasoby Archiwum Państwowe-
go w Lublinie, w tym akta grodzkie i ziemskie chełmskie, krasnostawskie 
i lubelskie, księgi Chełmskiego Konsystorza Greckokatolickiego oraz do-
kumenty Komisji Województwa Lubelskiego i Rządu Gubernialnego Lubel-
skiego. 

 W sumie zapoznano się z dokumentami zawartymi w 161 księgach grodz-
kich i ziemskich oraz 26 księgach konsystorskich. Osobną grupę dokumen-
tów stanowiły akta stanu cywilnego dla chrześcijańskiej i starozakonnej czę-
ści mieszkańców klucza rejowieckiego (dla pierwszych z lat 1810-1851, dla 
drugich zaś z lat 1826-1836 oraz wybiórczo z lat późniejszych).

Naukowa penetracja dokumentów sądowych pozwoliła m. in na:
a) odtworzenie poszczególnych etapów historii miasta i dóbr doń należą-

cych,
b) odzwierciedlenie roli Mikołaja i Zofii Reyów w rozwoju klucza rejo-

wieckiego,
c) nakreślenie sytuacji ekonomicznej kolejnych właścicieli klucza, jego 

stanu gospodarczego pod ich rządami oraz okoliczności, w jakich był 
zastawiany,

d) odtworzenie dat i warunków dziedzicznego przekazania lub sprzedaży 
majętności rejowieckiej oraz nazwisk kolejnych jej właścicieli w całym 
badanym okresie,

e) zobrazowanie położenia włościan i mieszczan w różnych okresach 
dziejów klucza, ich powinności wobec właścicieli i Skarbu,

f) wykorzystanie spisów nazwisk mieszczan i włościan, sporządzanych 
z różnych powodów, w celach antroponimicznych,

g) zilustrowanie przykładami powiązań rodzinnych istniejących w kolej-
nych pokoleniach Reyów, osiadłych w kluczu,

h) odzwierciedlenie sytuacji agrarnej dworu rejowieckiego i bytowej 
mieszczan oraz włościan po śmierci ostatniego z Reyów, zainstalowa-
nego w Rejowcu,

i) ukazanie problemów wyznaniowych oraz odtworzenie, od 1720 roku 
aż do utraty statusu miasta przez Rejowiec, nazwisk kolejnych paro-
chów unickich, ich stopnia zaangażowania w sprawy wiary i bytu oraz 
przemian w wystroju samych świątyń,

j) określenie zakresu przeprowadzonej w latach 1846-1847 regulacji 
gruntów w Rejowcu i Wólce Rejowieckiej,
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k) określenie zakresu tzw. daremszczyzn spełnianych przez włościan za-
mieszkałych w dobrach Rejowca oraz zasad ich zniesienia,

l) dość precyzyjne odtworzenie czasu pojawienia się kolonistów niemie-
ckich w Rybiem i Majdanie Rybieńskim oraz warunków ich uwłasz-
czania,

m) określenie okoliczności powstania szkółek elementarnych na terenie 
klucza w okresie pouwłaszczeniowym,

n) ukazanie przemian demograficznych w kluczu od połowy wieku XVI 
do 1869 roku.

Ponadto szczegółowa analiza dokumentów archiwalnych umożliwiła rów-
nież odtworzenie zmienności pojęcia dymu, jako pewnej umownej jednostki 
osadniczej (od 1629 do 1764 roku).

Bardzo cenne okazało się też badawcze wykorzystanie dwu ksiąg hipo-
tecznych dotyczących dóbr Rejowca, będących w posiadaniu Archiwum 
Państwowego w Zamościu i Archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Krasnymstawie. Pozwoliło ono na uszczegółowienie niektó-
rych wątków własnościowych dotyczących rodziny Woronieckich, właś-
cicieli klucza od 1832 roku. Przyczynkowo skorzystano także z podanych 
w bibliografii zasobów Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Zabytków – De-
legatury w Chełmie. 

W odniesieniu do osób wyznania rzymskokatolickiego zamieszkałych 
w kluczu, a organizacyjnie należących do parafii w Pawłowie, na ogół war-
tościowe okazały się zasoby Archiwum Archidiecezjalnego w Lublinie, acz-
kolwiek do części personalnej akt dostęp jest niemożliwy. Wartość tych 
dokumentów obniża brak prowadzonych w przeszłości w miarę systema-
tycznych lustracji parafii pawłowskiej, a XIX-wieczne dane statystyczne do-
tyczące liczby wiernych w różnych latach, nie odzwierciedlają problemów, 
z jakimi niewątpliwie ta parafia musiała się borykać. Konkurencyjna parafia 
unicka w Pawłowie z pewnością nie łagodziła pojawiających się konfliktów, 
zaś nieaktywni niektórzy proboszczowie nie zyskiwali łatwo nowych wier-
nych. Słabością tego zasobu jest ograniczony dostęp do części ksiąg z okre-
su dziewiętnastego stulecia.

W celu określenia przeszłości geologicznej obszaru, którego dzieje doty-
czą, lub z którym za czasów Mikołaja Reya własnościowo albo dzierżawnie 
inne dobra były związane, wykorzystano opracowania będące własnością 
Archiwum Terenowego Oddziału Wojewódzkiego Biura Planowania Prze-
strzennego w Chełmie.

Reasumując: wszystkie wymienione wcześniej elementy, wchodzące 
w skład poszczególnych rozdziałów i stanowiące wyniki kilkuletniej naukowej 
eksploracji, stworzyły poczucie pewności, iż podjęty temat okazał się w swej 
treści niezwykle interesujący, a niekiedy wręcz frapujący i zaskakujący.
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Prezentowana książka ma ambicję, aby spełnić w badanym zakresie co 
najmniej trzy funkcje:

a) porządkującą,
b) prostująco-wyjaśniającą,
c) kreującą.
W zakresie porządkowania faktów historycznie zaszłych i udokumen-

towanych bibliograficznie, starano się odszukać (co się powiodło) wiele 
nowych, nieznanych dotąd wydarzeń, wypadków i epizodów z życia ludzi 
związanych z dziejami Rejowca. Jednocześnie dokonano naświetlenia oko-
liczności, w jakich się owe fakty wydarzyły i jaki ewentualnie wpływ miały 
na dalsze losy klucza.

Książka prostuje również różne błędne stwierdzenia dotyczące historii 
Rejowca oraz wskazuje, gdy to jest możliwe, na genezę tych pomyłek. Jedno-
cześnie przytacza materiał źródłowy umożliwiający ich weryfikację. Potknię-
cia, jakie niektórym autorom opracowań dotyczących klucza rejowieckiego 
się przydarzały, dotyczyły zarówno osób, dat, jak i zdarzeń. Monografia ta 
rozstrzyga w szeregu przypadków o rzeczywistym przebiegu wydarzeń, ich 
czasie, przyczynach i skutkach. 

Przede wszystkim jednak kreuje określoną rzeczywistość historyczną, 
rozgrywającą się w pewnej przestrzeni geologiczno-geograficznej. Poprzez 
liczne fakty stwarza poczucie ciągłości dziejów Rejowca i dóbr doń należą-
cych, ukazuje kolejnych ich właścicieli, uwarunkowania, w jakich zawiady-
wali dobrami, ich wady i zalety, przywary i słabości. Przybliża trudy życia 
przeciętnego mieszczanina i kmiecia, osadza ich w określonej rzeczywisto-
ści narodowościowej, społeczno-ekonomicznej i wyznaniowej. Wreszcie po-
kazuje przyczyny utraty statusu miasta przez Rejowiec w dobie popowsta-
niowej. 

Sądzę, iż wywołuje także całkiem współczesne refleksje, odnoszące się 
do obecnej kondycji osady i wsi, które do 1944 roku w skład klucza wcho-
dziły.

Ma również ta praca charakter poznawczy, a jeśli wywoła wśród osób 
z Ziemią Rejowiecką związanych poczucie historycznej do niej przynależno-
ści i dumy, że kiedyś żył tu i tworzył Mikołaj Rey, założyciel Sawczyna czyli 
Wereszcz Małych i Rejowca, zarządca połowy Siennicy Różanej autor utwo-
rów wierszem i prozą, z których część weszła do kanonu polskiej literatury, 
to spełni jeszcze jedną funkcję: zwornika między dawnymi i obecnymi czasy. 



ROZDZIAŁ I 
MAJĘTNOŚĆ KOBYLSKA ZA ŻYCIA MIKOŁAJA REYA

1. Gniazda ziemskie Reyów na terenie Ziemi Chełmskiej; skład, obszar, 
charakterystyka fizjograficzna

Jak pisali Władysław Ćwik i Jerzy Reder1, pojecie Ziemi Chełmskiej2 i jej 
terytorialny zasięg ostatecznie ustaliły się w ostatnim dwudziestoleciu 

XIV wieku. Ta jednostka administracyjna, niczym nieróżniąca się od wo-
jewództwa poza nazwą i brakiem urzędu wojewody3, prawdopodobnie pod 
koniec XV wieku lub na początku następnego została włączona do woje-
wództwa ruskiego ze stolicą we Lwowie4. Oddzielenie ziemi chełmskiej od 
lubelskiej nastąpiło w 1359 r. na polecenie króla Kazimierza Wielkiego, zaś 
na pierwszego wojewodę i starostę Chełmszczyzny wyznaczony został An-
drzej Szczekarlicz z Krupego5. Stanowiła ona wówczas dobro lenne księcia 
litewskiego – Jerzego Narymuntowicza6.

Po przyłączeniu księstwa chełmsko-bełskiego do Korony przez królowę 
Jadwigę w 1387 r.7, Ziemia Chełmska otrzymała z czasem większe upraw-
nienia niż pozostałe ziemie województwa ruskiego, t.j. sanocka, przemyska, 
lwowska i halicka. Obejmowała ona w wieku XVI dwa sąsiadujące ze sobą 

1 W. Ćwik, J. Reder, Lubelszczyzna – dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyj-
nych i ustroju władz, Lublin 1977, s. 24.

2 Pisownię Ziemi Chełmskiej, jako nazwy własnej określonego obszaru, zachowuję za Ste-
fanem Warchołem, W sprawie nazw „Ziemia Chełmska, Chełmskie, Chełmszczyzna”, „Rocznik 
Chełmski”, t. 1, 1995, s. 9 i nn.

3 W. Ćwik, J. Reder, Lubelszczyzna…, op. cit., s. 38.
4 Ibidem.
5 K. Myśliński, Geneza i znaczenie powołania woj. lubelskiego w 1474 r., ”Rocznik Lubel-

ski”, t. 16, 1973, s. 12.
6 W. Ćwik, J. Reder, Lubelszczyzna…, op. cit., s. 22 i nn.
7 Ibidem, s. 23.
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dystrykty (powiaty): chełmski i krasnostawski oraz niegraniczący z nimi po-
wiat hrubieszowski8.

W skład dóbr kobylskich, zwanych też kluczem rejowieckim i stanowią-
cych główne „gniazdo Reyów” w Ziemi Chełmskiej, wchodziły Kobyle, Ru-
bie (obecnie Rybie), Wola Kobylska (której zanik zbiegł się czasowo z zało-
żeniem Rejowca, na co zwrócił uwagę Włodzimierz Czarnecki9), Rejowiec 
i Wereszcze Małe (d. Szlacheckie). Większość tych miejscowości - poza We-
reszczami Małymi – została lokowana w Kotlinie Rejowieckiej, znajdującej 
się całkowicie w obrębie powiatu chełmskiego.

Kotlina ta od północy i wschodu otoczona jest południową rubieżą Pa-
górów Chełmskich, stanowiących odrębny mezoregion, zaliczany do Pole-
sia Wołyńskiego jako makroregionu10. Jednakże część autorów, za Jerzym 
Kondrackim, dopisuje teren Pagórów do Wyżyny Lubelskiej11. Niezwykle 
interesujące jest uzasadnienie takiego podziału podane przez Henryka Ma-
ruszczaka. Postulował on bowiem, aby granicę między Wyżyną Wołyńską 
a Wyżyną Lubelską poprowadzić wzdłuż strefy działowej Bugu i Wieprza, co 
zostało zresztą zaakceptowane w wersji podziału fizyczno-geograficznego 
Polski z roku 196812. Wedle tego podziału granica między wspomnianymi 
wyżynami przebiega m.in. przez wschodnią część klucza rejowieckiego 
w pobliżu Majdanu Rybieńskiego, dokładnie zaś przez piaszczysto- żwirowy 
wał, którego najwyższy z pięciu wierzchołków (237,3 m. n.p.m.) najwyraź-
niej zarysowany, zwyczajowo nazywany jest przez miejscowa ludność Bory-
sową Górą13. Nazwa tego wierzchołka pochodzi prawdopodobnie od jednego 

8 A. Jabłonowski, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T.VII, cz. II. 
Ziemie ruskie. Ruś Czerwona opisana przez…, Warszawa, 1903, s. 31 [w:] Źródła Dziejowe, 
t. 18, cz. 2.

9 W. Czarnecki, Lokacja miejska Rejowca (1547) na tle urbanizacji ziemi chełmskiej w XVI 
wieku, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej pn. „Związki Mikołaja Reja z ziemią 
chełmską” w dn. 2 czerwca 2005 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie 
(maszynopis niepublikowany).

10 Mapa topograficzna Polski, skala 1:100.000, arkusz Chełm, Charakterystyka ogólna, Od-
dział Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1999; A. Chałubińska, T. Wilgat, 
Podział fizjograficzny województwa Lubelskiego [w:] Przewodnik V Ogólnopolskiego Zjazdu Pol-
skiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin 1954, s. 294 – 295; Archiwum Terenowego Oddzia-
łu Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Chełmie (dalej jako AWBPCh), W. 
Gradowski, E. Smolińska, Opracowanie fizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Rejowiec (woj. chełmskie), maszynopis, Warszawa 30.11.1982, s. 5 – 6.

11 Np. M. Harasimiuk, Zagadnienie genezy wzgórz wyspowych w południowej części Pagórów 
Chełmskich. „Annales UMCS”, sectio B, vol. 29 ,nr. 2, 1974, s. 19; B. Szalkiewiczówna , Deni-
welacje działów wodnych na Wyżynie Lubelskiej, „Annales UMCS”, sectio B, vol. 23, nr 5, 1968, 
s. 148; H. Maruszczak, Wyżyny Lubelsko-Wołyńskie [w:] M. Klimaszewski (red.), Geomorfolo-
gia Polski, t. 1, Warszawa 1972, s. 353.

12 H. Maruszczak, ibidem.
13 Mapa topograficzna GUGiK,136.444 Marysin, skala 1: 10 000, 1979.
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z miejscowych rodów włościańskich, przez który wzniesienie to mogło być 
zamieszkałe już za czasów ostatniego z Reyów rejowieckich - Bogusława14. 
Jeszcze przed I wojną światową na wzgórzu tym miał stać wiatrak należący 
wcześniej do niejakiego Borysa15. 

O dzisiejszym wyglądzie zarówno Pagórów Chełmskich, jak i Wierzcho-
winy Grabowieckiej, na której leżą dawne dobra siennickie Reyów, zadecy-
dowały zjawiska morfogenetyczne (zwłaszcza klimatyczne), połączone na-
przód z obecnością morza a następnie lądolodu na terenie południowej Pol-
ski, ruchy tektoniczne oraz procesy denudacyjne zachodzące na tym terenie 
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu milionów lat. Jak pisał Jan Buraczyński16, 
znaczną rolę w kształtowaniu tych jednostek morfostrukturalnych odegrały 
procesy krasowe zachodzące głównie w środkowym i górnym pliocenie, tj. 
4 – 2 mln lat p.n.e. 

Początki kształtowania się współczesnej rzeźby omawianego obszaru roz-
poczęły się jednak już w okresie górnokredowym (ponad 65 mln lat temu), 
gdy teren całej Wyżyny Lubelskiej pokrywało płytkie, ciepłe morze17. Na 
jego dnie gromadziły się osady pochodzenia organogenicznego (glony, sko-
rupki otwornic) i mineralnego, które na skutek diagenezy uległy przemia-
nie do kredy i marglu18. U schyłku kredy morze wycofało się z tego obszaru, 
a ruchy górotwórcze, które nastąpiły w okresie miocenu (23 – 5,5 mln l. p.
n.e.), spowodowały wydźwigniecie tego obszaru na znaczną, jak można są-
dzić, wysokość.

14 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej jako APL), Księgi Grodzkie Chełmskie (da-
lej jako KGCh), RMO Inwentarz Maiętności Reiowieckiey z Wioskami niżey specyfikowanemi 
przez Imć Panią Annę z Ożarowa Rejową…(…), Signum Rubie, spisany 7.09.1692, w którym 
wymieniony jest poddany Borys (nieznany z imienia), który ma wołow Pańskich cztery, ks. 5, 
k. 151; KGCh, RMO ks. 35, k. 290, z roku 1731, Inwentarz chłopów w Rubim będących…wy-
mienia Hryca i Michała Borysiuków (synów Borysa), z których pierwszy czwierć pola [t.j. 
łanu kmiecego] trzyma robi dni dwa [pańszczyzny] w tydzień lubo sprzężaju nie ma (…) i po-
daje kur [do dworu rocznie] szejścioro, zaś drugi czwierć pola trzyma robi dni dwa w tydzień 
pocięgiem, daie kur sześcioro; KGCh RMO ks.108, k. 203 z roku 1790 notuje nazwisko Semena 
Borysa ze Wsi Rubiego do Rejowca należącey.

15 Ze wspomnień mojej babki Zofii z Dymickich Kowalczykowej (1873 – 1963). Ród Bory-
sów nie jest notowany w Rybiem już od początku XIX wieku (cf. duplikaty ksiąg urodzonych, 
zaślubionych i zmarłych parafii unickiej w Rejowcu i parafii rzymskokatolickiej w Pawłowie, 
prowadzonych od 1811 r.), natomiast notowany jest w Kobylem, np. w 1812 r. – Bazyli Borys 
– rolnik l. 41, w 1832 r. – Józef (w r. 1834 jako Jan) Borys – rolnik, l. 33 (zm. w 1836 r.).

16 J. Buraczyński, Rzeźba powierzchni podczwartorzędowej Lubelskiego Zagłębia Węglowego, 
„Annales UMCS”, sect. B, vol. 29, nr 3, Lublin 1984, s. 43.

17 Migoń P., Grykień S., Pawlak R., Sobik M., Geografia. Słownik encyklopedyczny, Warsza-
wa 1999, s. 272; R. Klimpel, W. Mróż, J. Solon, D. Kiełsznia, M. Paszkowska, Inwentaryzacja 
przyrodnicza gmin. Gmina Siennica Różana, maszynopis, Warszawa 1992, s. 4.

18 Geografia…, op. cit., s. 118, 316. 
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Od tego momentu – wraz ze zmianami klimatycznymi – zaczęły nasilać 
się różne procesy denudacyjne (wietrzenie, erozja, ruchy masowe). Spowo-
dowały one powstanie powierzchni zrównań i sieci dolin rzecznych, odpo-
wiadającej w ogólnych zarysach stanowi obecnemu19. Doliny te tworzyły się 
najczęściej na liniach dawnych uskoków tektonicznych, gdzie spękane skały 
erodowały łatwo. Krajobraz Wyżyny Lubelskiej przed wkroczeniem lądolo-
du przedstawiał się zatem dość monotonnie: jako zdenudowany płaskowyż 
poprzecinany jedynie siecią dolin rzecznych, wypełnionych częściowo osa-
dami naniesionymi przez wody potokowe20.

Wraz z przemieszczaniem się przez ten obszar kolejnych zlodowaceń 
(południowopolskiego, Odry i środkowopolskiego), przedzielanych okre-
sami ociepleń, czyli interglacjałów, ulegała też zmianom rzeźba terenu. 
W okresach topnienia (deglacjacji) lądolodu rozwijały się głównie doliny 
rzeczne; ulegały one rozszerzaniu i wypełniały się osadami polodowcowy-
mi21. Właśnie kotliny i obniżenia stanowią na terenie Pagórów Chełmskich 
typowy element rzeźby22, co związane jest z budową geologiczną oraz z wy-
stępowaniem miękkich wapieni i kredy piszącej w obniżeniach, zaś opok 
i margli na wyniosłościach.

Podczas ekspansji zlodowaceń, na przedpolu lądolodu w marglach, kre-
dzie i wapieniach marglistych zachodziły procesy krasowe (powstawanie le-
jów krasowych i wertebów, czyli zapadlisk o różnym kształcie i głębokości). 
W okresie zlodowacenia Odry wytworzył się najwyższy taras nadzalewowy 
w dolinie rzeki Siennicy.

Jednocześnie wiejące od lądolodu wiatry zachodnie i północno-zachod-
nie nawiewały na część Wyżyny Lubelskiej pył lessowy, który osiadał na za-
wietrznych tj. południowych i południowo-wschodnich zboczach wzgórz23. 
Lessy pokryły również wspomniany taras nad Siennicą.

Natomiast w okresie zlodowacenia Wisły na skutek erozji i akumulacji 
rzecznej powstał taras nadzalewowy w dorzeczu Wojsławki, utworzony 
głównie z piasków, lessów i osadów deluwialnych24.To właśnie Vistulian był 
na tym obszarze głównym okresem nagromadzenia lessów, które osadzały 
się zwłaszcza w południowej części dorzecza25.

Zjawisko osadzania się pyłów lessowych nie objęło jednak swoim zasię-
giem terenów klucza rejowieckiego. Jak pisał Henryk Wiercieński, najwię-

19 R. Klimpel i inni, Inwentaryzacja przyrodnicza…, op. cit., s. 4.
20 Cf. R Klimpel i inni, ibidem., s. 5.
21 Ibidem, s. 6.
22 J. Buraczyński, Rzeźba powierzchni…, op. cit., s. 44.
23 R. Klimpel i inni, Inwentaryzacja przyrodnicza…, op. cit., s. 7.
24 L. Gawrysiak, J. Reder, P. Zagórski, Rzeźba i osady czwartorzędowe dorzecza Wojsławki 

(Działy Grabowieckie), „Annales UMCS”, sect. B. vol. 53, nr 5, 1998, s. 95.
25 Ibidem, s. 106.
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cej pól pokrytych lessem mają powiaty: Krasnostawski i Zamojski26. Tak więc 
w siennickim ziemskim „gnieździe Reyów” (dobra Siennicy Różanej) warun-
ki do rozwoju uprawy zbóż oraz ogrodowizn były zdecydowanie lepsze niż 
w dobrach kobylskich (Kobyle, Rubie, Rejowiec, Wereszcze Szlacheckie 
i królewszczyzna Stajne), w których prawdopodobnie duże znaczenie miała 
hodowla, głównie owiec i bydła27.

Bardzo dobre gleby znajdują się do dziś w bezpośrednim sąsiedztwie Pli-
skowa28, położonego w suchej dolinie, otwartej ku południowi. Wieś otaczają 
wąskim łukiem wzgórza, wyniesione ponad dolinę o 20–35 metrów. Najlep-
sze gleby tych wzgórz i ich okolic – to rędziny oraz gleby brunatne i bielico-
we, wytworzone z glin polodowcowych lub lessów. Nic więc dziwnego, że 
Reyowie nie poddzierżawiali zazwyczaj, ani też nie zastawiali za długi tenuty 
Pliskowa, która zapewne przynosiła im spodziewane dochody.

Również bardzo dobre warunki glebowe występują w okolicach Ostrowa, 
położonego obecnie na terenie gminy Wojsławice29 nad rzeka Wojsławką. 
Na całym obszarze gminy dominują gleby brunatne, rzadziej czarne, wy-
tworzone z lessów30, a także gleby bielicowe lub mieszane rędziny brunatne 
i deluwialne (powstałe na skutek wypłukiwania lessów)31. 

Lessy oraz utwory lessopodobne występują powszechnie w większej czę-
ści dorzecza Wojsławki. 

Wszystkie powyższe wcześniejsze badania glebowe znalazły potwierdze-
nie w najnowszej literaturze naukowej32.

W bezpośrednim sąsiedztwie Ostrowa, po obu stronach Wojsławki, wy-
stępują gleby mające status wyjątkowo chronionych przed zabudową i nie-
rolniczym ich wykorzystaniem. Część z nich - jak wyżej podkreślono - to 

26 H. Wiercieński, Opis statystyczny Guberni Lubelskiej przez…, Warszawa 1901, s. 61.
27 Cf. APL, KGCh, Regestr pozostałych rzeczy ruchomych po nieboszczyku Świętej pamięci 

(…)Panu Bogusławie Reiu Roku Tysiąc Sześćset Dziewięćdziesiątego Drugiego (…) Spisany 
Roku Tysiąc Sześćset Dziewiećdziesiąt[ego] Szostego [w:] Suchodolska ac Gnosani Łebkowska 
Decretum, Dekrety, ks. 37, k. 311 -314v].

28 A. Kazimierska, Opracowanie fizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Leśniowice, Przedsiębiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa 
„Geoprojekt”, maszynopis, Warszawa 22.10.1984., s. 18 – 19 oraz Mapa waloryzacji gleb z cha-
rakterystyką siedliskowo-drzewostanową terenów zalesionych (zał. 4b,c), AWBPCh, ks. B-1257.

29 K. Gronczewski, B. Wójcik, O. Zielińska, E. Smolińska, Opracowanie fizjograficzne do 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice, Przedsiębiorstwo Geologiczno-
Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa „Geoprojekt”, maszynopis, Warszawa 14.03.1985, 
s. 5, AWBPCh, ks. B-1341.

30 Ibidem, s. 24.
31 Ibidem, s. 25.
32 L. Dolecki, T. Kołodziej, P. Mroczek, Rozmieszczenie lessu na Wyżynie Lubelskiej i Rozto-

czu, główne stanowiska badawcze i stan badań, „Annales”, Sectio B, vol. LIX, 2004, s. 9-35.
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gleby lessowe lub powstałe z lessów. Tak więc Mikołaj Rey miał powody do 
satysfakcji po zakupie Ostrowa wraz z przynależnymi do tej wsi gruntami.

A. Elementy fizjografii klucza rejowieckiego.

Wspomniana już przeze mnie Borysowa Góra, utworzona została w schył-
kowym okresie zlodowacenia środkowopolskiego i pod względem gene-
tycznym jest prawdopodobnie wynikiem procesów akumulacyjnych na 
przedpolu lodowca. Powstała więc zapewne jako skutek odpływu wód roz-
topowych wraz z materiałem podlodowcowym ku wschodowi tzw. pradoliną 
chełmsko-rejowiecką33. (A Jahn uważał, że ten piaszczysto-żwirowy wał sta-
nowi resztkę wysokiej powierzchni zasypania z okresu transgresji lądolodu)34. 
W podstokowych częściach wzgórza, zwłaszcza od strony północno-zachod-
niej, występują niewielkie werteby miseczkowate – powierzchniowe formy 
krasowe, powstałe na skutek erozji opok marglistych, pozostałych po morzu 
górnokredowym35. 

Dział wodny, którego fragment stanowi wał Borysowej Góry, w granicach 
klucza rejowieckiego rozpoczyna się w okolicy Niedziałowic i biegnie na 
północ aż do granic Marysina, następnie zaś skręca w kierunku północno–
zachodnim, przebiegając przez Osowicę i tzw. Adamowską Górę ku Kadzin-
kowi36. Kotlina Rejowiecka, w której zapoczątkowały się procesy osadnicze 
późniejszego klucza, ma wydłużony kształt, a jej przebieg jest niemal równo-
leżnikowy i pokrywa się w znacznym stopniu z biegiem strumienia Rejki. 

We wschodniej swej części kotlina przybiera kształt litery Y, przy czym 
jedno jej ramie sięga Niedziałowic, drugie zaś – centrum wsi Rybie. Na wyso-
kości Rejowca kotlina dodatkowo jeszcze rozgałęzia się w kierunku północ-
no- wschodnim37. W części południowo-zachodniej łączy się ona z Kotliną 
Pawłowską38.

W granicach klucza rejowieckiego wyróżnia się następujące typy rzeźby 
terenu:

a) typ rzeźby trzeciorzędowej reprezentowany przez rozległe ostańce 
denudacyjne – dawne wypukłe formy terenu o charakterze wzgórz 
wyspowych, niezniszczone dotąd przez procesy erozyjne (Kadzinek, 
Osowica, Adamowska Góra, Wronia Góra w rejonie Marysina), pozo-

33 M. Harasimiuk, Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich w trzeciorzędzie i czwartorzędzie, 
„Prace Geograficzne”, nr 115, Wrocław 1975, s. 63.

34 Ibidem, s. 68-69.
35 Ibidem, s. 27.
36 W. Gradowski, E. Smolińska, Opracowanie fizjograficzne…, Warszawa 1982, Mapa rzeź-

by terenu, ark. nr 4 i nr 6.
37 Ibidem.
38 M. Harasimiuk, Rozwój rzeźby…, op. cit., s. 176.
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stałe po ustąpieniu morza górnokredowego, tj. ok. 65 mln p.n.e. oraz 
powierzchnie zrównań podstokowych, czyli tereny przylegające do 
ostańców (pokryte niekiedy utworami młodszymi)39,

b) typ rzeźby plejstoceńskiej (1,8 mln lat p.n.e. – 100 tys. lat p.n.e.), lo-
dowcowej i wodnolodowcowej (związany ze zlodowaceniem środko-
wopolskim), obejmujący wysoczyzny denudacyjne (pola na zachód 
od  Aleksandrii Niedziałowskiej, teren Rejowca, pola pomiędzy szosą 
wiodąca do Rejowca Fabrycznego a Wólką Rejowiecką, wzniesienie 
na północ od Borysowej Góry, porośnięte częściowo lasem, tzw. Du-
żym Lasem, teren Wereszcz Małych) oraz pagóry kemowe (Borysowa 
Góra, wzgórze pomiędzy Majdanem Rybieńskim a Niedziałowicami 
zwane Piątkami, lesiste wzgórze Kadelnicy),

c) formę plejstoceńskiej rzeźby polodowcowej w postaci tarasu nadzale-
wowego akumulacji rzecznej, wyniesionego nad dolinę Rejki i znajdu-
jącego się na terenie części Rejowca zwanej do niedawna Popówką,

d) formy rzeźby holoceńskiej w postaci rozległych obniżeń ze zjawiska-
mi krasowymi, czyli łąki Rybiego, teren stawów w okolicy Rejowca 
i Kobylego, łąki Rejowca i Wólki Rejowieckiej40. 

Jak wspomniałem wcześniej, linia działu wodnego Wieprz – Bug na tere-
nie dawnych dóbr rejowieckich przebiega właśnie przez kemowy wał Boryso-
wej Góry, a także ostańce denudacyjne Osowicy, Adamowskiej Góry i Kadzin-
ka. Linia ta, przynajmniej na obszarze Borysowej Góry, pokrywa się w przy-
bliżeniu z granicą zasięgu zlodowacenia środkowopolskiego (300 – 120 tys. 
lat p.n.e.)41. W okolicach Marysina granica lądolodu zawróciła na północny 
wschód - do granic Chełma, by następnie odejść traktem dzisiejszej szosy 
lubelskiej w kierunku Siedliszcza i tam zawrócić na południe42. Upraszcza-
jąc nieco omawiane zagadnienie można przyjąć, iż Kotlinę Rejowiecką i są-
siadujący z nią teren Wereszcz Reyowskich ominął lądolód środkowopolski 
od północy i zachodu szerokim łukiem. Niewielkie jednak ułomy martwego 
lodu mogły znajdować się w bliskim sąsiedztwie terenu Rybiego, gdzie znaj-
dują się morenowe pagórki zbudowane z glin zwałowych. Także na terenie 
łąk, znajdujących się na południe od tej wsi, na głębokości ok. 1,0-1,5 metra 
zalegają ciężkie gliny zwałowe43, typowe dla działalności lodowca.

Na obszarze dawnego Małego Lasku oraz na części pól rybieńskich, po 
obu stronach polnej drogi zwanej zwyczajowo Poprzeczką (poniżej Osowicy), 
występują też gliny pylaste i ilaste, czasem z domieszką żwirów kredowych. 

39 W. Gradowski, E. Smolińska, Opracowanie fizjograficzne…, op. cit., s. 6-7; M. Harasi-
miuk, Zagadnienie genezy…, op. cit., s. 23, 25 (ryc. 3).

40 W. Gradowski, E. Smolińska, op. cit., Mapa rzeźby terenu, ark. nr 4 i nr 6.
41 Tablice geograficzne, Warszawa 1998, s. 77.
42 M. Harasimiuk, Zagadnienie genezy…,op. cit., s. 12, ryc. 3.
43 Wiadomość powzięta z autopsji.
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Gliny te były zresztą wykorzystywane do produkcji cegły mniej więcej od 
lat osiemdziesiątych osiemnastego stulecia aż do I wojny światowej, kiedy 
zburzono istniejącą w Rybiem cegielnię i smolarnię44.

Jednakże przeważająca większość obszaru dawnego klucza rejowiec-
kiego pokryta jest w podglebiu utworami marglistymi, wapieniami i kredą 
piszącą lub piaskami45. Taki rodzaj podglebia warunkował i niewątpliwie 
ograniczał - nie tylko za czasów Mikołaja Reya, ale także później - rozwój pro-
dukcji rolniczej. O ile więc w pobliskich królewszczyznach, gdzie gleby były 
lepsze, rozwijała się folwarczna uprawa roli, o tyle w dobrach rejowieckich 
zapewne trzymano się – jak wspomniałem wyżej - hodowli owiec i bydła, 
zaprowadzonej przez pasterzy wołoskich. (Ten wątek zostanie rozwinięty 
dalej). Pewne znaczenie gospodarcze mogła też mieć hodowla ryb. Należy 
bowiem przyjąć, o czym świadczą pośrednio różne zapisy sądowe ziemskie 
i grodzkie, że tereny klucza rejowieckiego – zapewne przez większą część 
szesnastego stulecia - tonęły w lasach oraz po części w mokradłach. Na takim 
terenie trudno karczuje się drzewostan, zwłaszcza stary, a jeszcze trudniej 
uprawia ziemię wydartą leśnym głuszom. Dlatego Mikołaj Rey na początku 
swego zarządzania dziedzicznymi dobrami żony Zofii, nastawił się na wy-
dzierżawianie ich innym osobom za niemałe czasem kwoty.

W obecnych granicach klucz rejowiecki zajmuje 3039,37 ha; w tym po-
wierzchnia samego Rejowca wynosi blisko 650 ha46.

B. Elementy fizjografii dóbr siennickich.

Dobra siennickie Reyów, w odróżnieniu od klucza rejowieckiego, nie sta-
nowiły jednej wyodrębnionej jednostki obszarowej. Siennica Różana, zaliczo-
na już od 1 sierpnia 1419 r. do parafii krasnostawskiej47, zaś od czerwca 1468 
r. stanowiąca odrębne lokalne centrum parafialne wyznania rzymsko-kato-
lickiego, należała terytorialnie do powiatu (dystryktu) krasnostawskiego48. 
Natomiast Plisków, będący tenutą królewską dożywotnio przyznaną Reyom 
oraz Ostrów, zakupiony przez Mikołaja Reya od Jana i Stanisława Tęczyń-

44 Na polach po obu stronach tzw. Poprzeczki w pobliżu dzisiejszych zabudowań J. Kloca 
z Rybiego w końcu XIX wieku znajdowała się kopalnia gliny, pracująca na potrzeby lokalnej 
cegielni i smolarni, znajdujących się w okolicy dawnego cmentarza wiejskiego, tzw. Mogiłek, 
na terenie Małego Lasku. Ze wspomnień ustnych Zofii Kowalczykowej.

45 W. Gradowski, E. Smolińska, Opracowanie fizjograficzne…, op. cit., Mapa geologiczno-
gruntowa, arkusze nr 2, 5, 7.

46 Wyciąg z ewidencji gruntów gminy Rejowiec – dane z listopada 2007 r.
47 Z. Kazimierczuk, Siennica Różana i okolice. Historia, gospodarka, kultura. Siennica Ró-

żana 2003, s. 34.
48 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej jako AGAD), Archiwum Skarbu Koronnego 

(dalej jako ASK), Regestrum perteptis exactoibus (…) anno domini 1533, Dz. I ks. 34, cz. 2, k. 
751 (mf 32747).
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skich w 1545 roku49, znajdowały się w dystrykcie chełmskim. W księgach 
poborowych z 1564 roku pierwsza z tych wsi zaliczona została do rozległej 
dość parafii Kumów50, zaś Ostrów – do niewielkiej parafii Pustotew (obec-
nie Bończa)51. W Pliskowie mieszkało wówczas 4 kmieci łanowych oraz 
2 zagrodników (prawdopodobnie półłanowych), natomiast Ostrów liczył 
26 kmieci półłanowych i 2 zagrodników, także z ziemią. (Dobra te rozdzielał 
jedynie majątek Rakołupy stanowiący wówczas własność rodu Siennickich, 
skoligaconych przecież z Reyami52).

Obie wspomniane miejscowości, tj. Plisków i Ostrów wraz z przynależ-
nymi do nich dobrami, były samodzielnymi jednostkami osadniczymi, lecz 
z racji bliskości Siennicy Różanej, traktowanymi nierzadko przez Reyów 
łącznie, jako wspólne gniazdo ziemiańskie. Przynależność terytorialna tych 
miejscowości do dwu różnych powiatów miała jedynie znaczenie administra-
cyjne, a i to w ograniczonym zakresie.

Kompleks dóbr w siennickim ziemskim gnieździe Reyów należałoby za-
tem umiejscowić na terenie doliny i tarasu nadzalewowego rzeki Siennicy 
(dobra Siennicy Różanej), na przepływie której znajdował się młyn korzecz-
ny, a także wokół Pliskowa (wzgórza) oraz w pobliżu Ostrowa, na znacznej 
części terenu wzdłuż rzeki Wojsławki. Odszukanie dokumentów granicz-
nych dotyczących wspomnianych terenów z pewnością uściśliłoby podane 
przeze mnie domniemania.

Sama Siennica Różana zajmuje obecnie część tarasu nadzalewowego o po-
krywie piaszczystej lub żwirowej, nieco zaś dalej od nurtu rzeczki rozciągają 
się tarasy o pokrywie lessowej miejscowej lub pochodzenia deluwialnego 
(naniesionej z wyższych miejsc przez wody opadowe powierzchniowe)53. Po 

49 Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii Mikołaja Reja z Nagłowic zebrał i wydał…, Kra-
ków 1892, s. 171 – 172, poz. 407. Cf. też S. Paulowa, Materiały do biografii Mikołaja Reja 
w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lublinie, „Archeion”, nr 3, 1970, s. 88; autorka 
popełniła jednak nieścisłość, pisząc, iż wieś Ostrów była położona w bliskim sąsiedztwie dóbr 
Kobyle. W linii prostej ta odległość wynosi ponad 20 km, jednak korzystając z ówczesnych 
traktów należało pokonać z Rejowca do Ostrowa odległość ok. 40 km.

50 W księgach poborowych z roku 1533 Plisków występował jako zamieszkała osada 
wchodząca w skład parafii Siennica Różana, zaś w 1542 r. wpisany został do składu parafii 
Wojsławice. Ostrów natomiast zaliczono do wspomnianej parafii Pustotew [cf. AGAD ASK, 
Pobór łanowego i szosu, Dz. I, ks. 51, k. 531 – 547, 1538 r. oraz Regestrum Extractionum publi-
carum Chełmense et Belzens Anni 1542, ks. 37, cz. 2, k. 536, 537].

51 A. Gil, Prawosławna eparchia chełmska do 1596 roku, Lublin – Chełm 1999, s. 165; A. Ja-
błonowski, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Cz. I, Ziemie Ruskie. 
Ruś Czerwona opisana przez…. [w:] Źródła Dziejowe, t. 18, Warszawa 1902, op. cit., s. 185.

52 W, Czarnecki, Rozwój sieci osadniczej Ziemi Chełmskiej w latach 1451 – 1510, „Rocznik 
Chełmski” t. 5, 1999, s. 23.

53 H. Michalak, A. Gajewska, A. Gradowska, Mapa Gmina Siennica Różana. Elementy 
abiotyczne środowiska przyrodniczego, skala 1:10 000 [w:] Klimpel i inni, Inwentaryzacja przy-
rodnicza…, op. cit., załącznik do opracowania.
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prawej stronie rzeki Siennicy znajduje się też kilka wąskich U-kształtnych 
dolin suchych, wypełnionych materiałem osadowym. Stoki tych dolin maja 
charakter erozyjno-denudacyjny. Najgłębsze części dolin wypełniają piaski 
i żwiry rzeczne, głównie ze skał kredowych z kwarcem oraz mułki.

Miąższość osadów w całej dolinie Siennicy jest zróżnicowana, lecz naj-
większą stwierdzono u lessów i piasków rzecznych. Po obu stronach cieku 
również występują stoki denudacyjne, lecz o większym nachyleniu. Zwień-
czają je powierzchnie zrównań o figuratywnych kształtach, ułożone po lewej 
stronie koryta rzeki równoleżnikowo, zaś po prawej – naprzód południkowo, 
następnie zaś równoleżnikowo (zatem w kierunkach zbliżonych do spływu 
wód samej Siennicy). 

Dla rozwoju rolnictwa w dobrach Siennicy Różanej z pewnością ważne 
były również korzystne warunki solarne, czyli wielkość rocznego napromie-
niowania gleb, która w tym rejonie jest wyższa niż na zachodzie regionu54.

Plisków, jak zaznaczyłem wcześniej, leży na dnie suchej, rozgałęzionej 
w górnej swej części - doliny. Dolina ta, otwarta szeroko ku południowi, łą-
czy się z tarasem nadzalewowym ciągnącym się wzdłuż - równoleżnikowo 
skierowanego - biegu Horodyski. Dolinę Pliskowa otacza wyżyna denuda-
cyjna o charakterze pagórów i garbów z łagodnymi grzbietami oraz zróżni-
cowanym nachyleniem zboczy55.

 Jak bardzo w ostatnich dwustu latach, częściowo na skutek działalno-
ści ludzkiej, zmieniły się miejscowe warunki fizjograficzne, pokazują mapy 
z początków XIX wieku. Wtedy to w Pliskowie znajdował się staw, zasilany 
zapewne wodą z miejscowego źródła, od którego odpływał – istniejący do 
dziś - strumień łączący się w okolicy Rakołup z nurtem Horodyski56. Niemal 
w miejscu połączenia obu cieków ulokowany był młyn wodny korzeczny, 
który wykorzystywał zapewne spiętrzenie wody pliskowskiego strumienia 
do poruszania koła napędzającego mlewniki. Podobny młyn znajdował się 
na zakolu Horodyski w Leśniowicach.

Wieś Ostrów położona jest równoleżnikowo na wysokości ok. 204 – 207 
m.n.p.m., wzdłuż lewego brzegu Wojsławki, na terenie erozyjno-denudacyj-
nym. Po południowej stronie wsi wznosi się ostaniec kredowy zdenudowany, 

54 R. Klimpel i inni, Inwentaryzacja przyrodnicza…, op. cit., s. 17.
55 A. Kazimierska, Mapa rzeźby terenu [załącznik nr 1b do: A. Kazimierska, Opracowa-

nie fizjograficzne…, op. cit.]; wizja lokalna Pliskowa dokonana przez autora pracy w sierpniu 
2005 r.

56 Topographish militarische Charte… von F.W. Streit und C.F. Welland, Sect. 72 [Chełm], 
Weimar, Verlage des Geograph. Instituts [1811 – 1815]. Zbiory kartograficzne Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
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a więc zniszczony w szczytowej części przez wietrzenie i erozję57. Prowadzi 
nań wąski, krajobrazowo urozmaicony wąwóz.

Po przeciwległej stronie Wojsławki rozciąga się natomiast wyżyna denu-
dacyjna złożona z szeregu pagórów o wysokości od 241 m.n.p.m. do ok. 260 
m.n.p.m., również z siecią wąskich jarów i dolinek denudacyjnych. Nato-
miast w okolicy Kolonii Ostrów występuje zdenudowany fragment wyżyny 
lessowej, ciągnącej się aż poza granice gminy i charakteryzującej się bardzo 
urozmaiconą rzeźbą terenu, ze znacznymi spadkami oraz zjawiskami kraso-
wymi.

Jak pokazują stare wydawnictwa kartograficzne, tereny wokół Plisko-
wa i Ostrowa były słabo zalesione, z czego wnosić należy, że od wieków 
wykorzystywano je do celów rolniczych. Urozmaicony krajobraz dopełniał 
wartości użytkowej i rekreacyjnej siennickiego ziemskiego gniazda Reyów 
- Okszyców.

C. Na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej.

Dobra Hańska, Kulczyna i Kołaczy należały w części do Mikołaja Reya 
zapewne już od wczesnych lat pięćdziesiątych XVI wieku. Podobnie jak 
w przypadku Siennicy Różanej, której dział dzierżył ród Siennickich, rów-
nież dobra Hańska podzielone były między Okszyca i Andrzeja Hańskie-
go, sędziego ziemskiego chełmskiego i jego rodzinę. Andrzej dziedziczył 
część zwaną Chwiedorowską, którą – jak pośrednio wynika z akt ziemskich 
chełmskich – czasem zastawiał u poety58, zapewne za pożyczone kwoty. Naj-
widoczniej na tle niespłacanych terminowo długów dochodziło do zatargów 
między sąsiadami. Trwały one około dziesięciu lat i zakończyły się dopiero 
wraz ze śmiercią poety.

Warto nadmienić, iż część wspomnianych dóbr należąca do rodu Hań-
skich dzielona była w połowie szesnastego stulecia między kolejnych suk-
cesorów, co prowadziło do rozdrabniania i osłabiania ekonomicznego posia-
danych majętności59. 

Zgoła inaczej postępowali zarówno Mikołaj Rey jak i syn jego – Andrzej, 
który dokupił nadto od Hańskiego Żdżarkę, tworząc obszerną enklawę 

57 K. Gronczewski, M. Kosiorek, Mapa rzeźby terenu, skala 1:10 000 - załącznik 1a,b do: 
K. Gronczewski i inni, Opracowanie fizjograficzne…, op.cit.

58 S. Paulowa, Materiały do biografii…, op. cit., s. 97.
59 O rozdrabnianiu majętności może świadczyć ugoda, jaką zawarli miedzy sobą Jerzy 

Hański oraz jego bratankowie: Andrzej, Jan i Oleksy w sprawie podziału przynależnych do 
rodu dóbr, obejmujących częściowo grunty Hańska i Kołacz; vide APL, Księgi Ziemskie 
Chełmskie (dalej jako KZCh) ks. 5, k. 191- 193, 1548 r.
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ziemska, zamkniętą od wschodu, północy i częściowo od zachodu najpraw-
dopodobniej widłami cieków Krzemianki oraz Włodawki60. 

Od południa i południowego zachodu granica hańskich dóbr mogła 
przebiegać traktem łączącym Hańsk z Kołaczami i prowadzącym częścio-
wo wschodnim obrzeżem tzw. Krowiego Bagna. W rękach rodu Hańskich 
znajdowała się zatem prawdopodobnie część południowo-zachodnia oma-
wianego klucza, do którego należały Kulczyn z przyległościami oraz teren 
Krowiego Bagna.

Dodać należy okazjonalnie, iż jednymi z protoplastów rodu Hańskich 
byli prawdopodobnie Tomasz i Jerzy z Hańska (lata pięćdziesiąte XV w.)61. 
Pewne są natomiast zapisy sądowe dotyczące Bogdana z Hańska, o którym 
wiadomo, iż doprowadził do sądownego ustalenia granic swych majętności 
z dobrami dziedzicznymi Tarnowa, będącymi w latach sześćdziesiątych XV 
wieku w dzierżeniu przez Mieszka i Leszka62. Ciągnęła się natomiast sprawa 
ustalenia granic miedzy Hańskiem a Kulczynem, dziedziczonym naonczas 
przez Pawła i Sonkę, także z rodu Hańskich63. (Warto zauważyć, iż Archi-
wum Państwowe w Lublinie dysponuje bogatymi dokumentami sądowymi 
dotyczącymi opisywanego klucza).

Cały charakteryzowany obszar – Hańska, Kołaczy, Kulczyna i Żdżarki 
- określany tu mianem gniazda hańskiego64, leży w części Polesia Lubel-
skiego, zwanej Równiną Łęczyńsko-Włodawską65. Równina ta znajduje się 
w strefie brzeżnej (peryferycznej) prekambryjskiej platformy wschodnioeu-
ropejskiej66, pokrytej późniejszymi skałami osadowymi67, naprzód lądowymi, 
później zaś morskimi. Część platformy, którą zajmowało hańskie gniazdo 
ziemskie Reyów, nosi geologiczną nazwę struktury zrębowej podlasko-lu-
belskiej (od północy graniczącej z obniżeniem podlaskim)68. Struktura ta, 

60 Już konstytucja z 1347 r. stanowiła, że granicę czyni rzeka albo potoczek, gdzieby gra-
nic z prawa uczynionych nie było (cf. Inwentarz Voluminów Legum, Petersburg 1860, cz. I, 
s. 108).

61 APL KZCh, Zapisy, ks. 2, k. 122 (data 1451 stanowi dopisek późniejszy; brak daty ory-
ginalnej).

62 Ibidem, k.416v, 24.V.1462 r.
63 Ibidem, k. 432v, 12 grudnia 1463 (datowanie niepewne), k. 444v, 5 marca 1464.
64 Cf. M. J. Kawałko, Ród Rejów w Ziemi Chełmskiej w XVI wieku, Chełm 2005, s. 40, przyp. 

175.
65 J.E. Mojski, Polesie Lubelskie [w:] R. Galon (red.), Geomorfologia Polski, t. 2 , Niż Polski, 

Warszawa 1972, s. 363; T. Wilgat, Budowa geologiczna, rzeźba i wody Polesia Lubelskiego [w:] 
Polesie Lubelskie. Materiały z sesji naukowej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin 
1963, s. 11.

66 W. Pożaryski (red.), Budowa geologiczna Polski, t. 4, Tektonika, cz. 1, Niż Polski, War-
szawa 1974, s. 78.

67 E. Stupnicka, Geologia regionalna Polski, Warszawa 1989, s. 9. 
68 Ibidem, s. 13.
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obejmująca tereny Polesia oraz wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, po-
dzielona jest czterema uskokami tektonicznymi, biegnącymi prostopadle 
do południowo-zachodniej granicy platformy wschodnioeuropejskiej. Dobra 
hańskie położone były między uskokiem Hanny (lewobrzeżny dopływ Bugu 
na północ od Włodawy) a uskokiem Udalu (lewobrzeżny dopływ Bugu na 
południe od Dorohuska), w tzw. rowie Włodawy69.

Podczas starszego paleozoiku (570 – 425 mln lat p.n.e.70), gdy charak-
teryzowany teren pokrywało zwrotnikowe morze (o czym wspomniałem 
wcześniej), gromadzenie się osadów na obszarze obniżenia podlaskiego 
oraz struktury zrębowej przebiegało podobnie. Różnicowanie tego procesu 
rozpoczęło się dopiero na początku dewonu (środkowy paleozoik), tj. ok. 
400 mln lat p.n.e.71. Wówczas węglanową sedymentację przerwały silne ru-
chy tektoniczne (w piętrze geologicznym zwanym franem, czyli ok. 375 - 
367 mln lat p.n.e.72), które spowodowały znaczne zróżnicowanie głębokości 
podłoża krystalicznego (tzw. krystalinik prekambryjski73) na skutek powsta-
nia wymienionych wyżej – i innych jeszcze - uskoków. Utworzyły one tzw. 
obniżenie, czyli zapadlisko włodawskie, graniczące od północy ze zrębem 
łukowskim zaś od południa - z podniesieniem kumowskim74. 

Po tak dramatycznych wstrząsach nastąpił okres tektonicznej ciszy, cha-
rakteryzujący się wyraźnymi procesami erozyjnymi75. Doprowadziły one do 
znacznego wyrównania powierzchni.

Na omawianym terenie podłoże krystaliniku występuje na głębokości od 
450 do 4500 m. p.p.m, na nim zaś zalegają kolejno osady kambru, ordowiku, 
syluru, dewonu oraz karbonu. Interesujące geologów i geografów są zwłasz-
cza osady kontynentalno-lagunowe dewonu powstałe zarówno w warunkach 
lądowych jak i w trakcie transgresji morskiej76 oraz osady karbonu, utworzo-
ne w warunkach zbiornika epikontynentalnego - śródlądowego (zwłaszcza 
złoża węgli przewarstwiane wapieniami i fauną morską77). Zbiornik ten zo-
stał utworzony w wizenie (dolny karbon, ok. 352 - 320 mln lat p.n.e.). Wów-
czas to rów włodawski, podobnie jak większość obszaru struktury zrębowej 
podlasko-lubelskiej, objęty został kolejną transgresją ciepłego morza oraz 

69 Ibidem, s. 47; Województwo Lubelskie, mapa turystyczna 1:300 000, Lublin 2000.
70 T. Stryjakiewicz (red.), Ziemia – liczby, fakty, ilustracje, Poznań 2001, s. 77.
71 E. Stupnicka, Geologia regionalna…, op. cit., s. 47; W. Bednarczyk, Geologia stratygra-

ficzna, s. 173 - 174 [w:] Informator geologa, Warszawa 1965.
72 T. Stryjakiewicz (red.), Ziemia…, op. cit., s. 77.
73 W. Pożaryski (red.), Budowa geologiczna…, op. cit., s. 45 i nn.
74 Ibidem, s. 85.
75 E. Stupnicka, Geologia regionalna…, op. cit., s. 48.
76 S. Kozłowski, Surowce mineralne środkowowschodniej Polski, Warszawa 1984, s. 19 

i nn.
77 Ibidem, s. 25 – 26.
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nowymi procesami sedymentacyjnymi. Około 280 mln lat temu nastąpiła 
orogeneza asturyjska, która wypiętrzyła omawiany obszar ponad poziom 
morza. 

W okresie jury środkowej (ok. 180 – 150 mln lat temu) teren ten ponow-
nie zajęło morze. Klimat był wówczas ciepły i wilgotny – podzwrotnikowy78. 
Z początkiem późnej jury morze, które połączyło się było z oceanem Tetydy, 
osiągnęło maksymalny zasięg i głębokość. Odtąd rozpoczęło się powolne 
kurczenie zbiornika wodnego.

Pod koniec kredy, tj. ok. 70 mln lat temu, skutkiem znacznego nagroma-
dzenia się osadów na obszarze morza, nastąpiły ruchy górotwórcze, zwane 
ruchami laramijskimi79. Ruchy te spowodowały, że morze utrzymało się tyl-
ko na wschód od powstałego wału środkowopolskiego. 

Od okresu ruchów laramijskich na omawianym terenie Polesia Lubel-
skiego zaczęła tworzyć się najmłodsza jednostka geologiczna – niecka lu-
belska, stanowiąca część niecki brzeżnej80. W górnym paleocenie tj. ok. 60 
mln p.n.e. stała się ona w całości terenem lądowym. Rozpoczął się wówczas 
okres wietrzenia i erozji osadów kredowych oraz procesów krasowych. 
W eocenie (ok. 54 - 38 mln lat p.n.e.) utworzyły się pokłady ziemi krzemion-
kowej, stanowiącej produkt wietrzenia opok81. 

Ponowny zalew morski niecki lubelskiej nastąpił w górnym eocenie tj. 
ok. 38 mln lat temu i trwał nie dłużej niż 4 mln lat. Jego konsekwencją było 
kolejne wypiętrzenie osadów (piaski), które miało miejsce na przełomie 
epok paleogenu i neogenu82 tj. ok. 24 mln lat p.n.e. W miocenie rozwinęły 
się na tym obszarze śródlądowe zbiorniki wodne, zaś na lądzie wytworzyły 
się osady ilasto-mułowcowe83.

Historia czwartorzędu na terenie Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej zwią-
zana jest z rozwojem lądolodu północnego. Jeziora łęczyńsko-włodawskie 
leżą w całości na obszarze zlodowacenia Odry, starszego z dwu zlodowaceń 
środkowopolskich84. Powstały one jednak dopiero w schyłkowym okresie 
zlodowacenia Wisły, określanego też mianem Vistulianu, gdy nastąpiło ocie-
plenie klimatu (ok. 13 – 10 tys. lat p.n.e.)85. Doprowadziło ono do degra-
dacji wiecznej zmarzliny i wytapiania lodu gruntowego w niej zalegającego 
(zjawisko tzw. termokrasu). Krasowa geneza jezior łęczyńsko-włodawskich 

78 Tablice geograficzne, Warszawa 1998, s. 70.
79 W. Mizerski, Geologia Polski dla geografów, Warszawa 2002, s. 22.
80 E. Stupnicka, Geologia regionalna…, op. cit., s. 49; W. Mizerski, ibidem, s. 159.
81 S. Kozłowski, Surowce mineralne…, op. cit., s. 31.
82 T. Wilgat, Budowa geologiczna…, op. cit., s. 14. 
83 S. Kozłowski, Surowce mineralne…, op. cit., s. 33.
84 J. Wojtanowicz, O termokrasowej genezie jezior łęczyńsko-włodawskich, „Annales UMCS”, 

sect. B, vol. 49, z. 1, Lublin 1994, s. 3.
85 Ibidem, s. 7 i nn.
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zaakceptowana została na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stule-
cia i dotychczas przyjmowana jest bez zastrzeżeń86. Rozwój mis jeziornych 
odbywał się dwuetapowo87:

a) w pierwszym etapie, mającym charakter wytopiskowy, powstawały 
zbiorniki wodne, które jednak zanikły najpóźniej w interglacjale eem-
skim tj. 120 -90 tys. lat p.n.e.,

b) w drugim etapie zachowane niecki jeziorne u schyłku zlodowacenia 
Vistulianu zostały wypełnione wodami odpływowymi ustępującego lo-
dowca.

Charakter wytopiskowo-termokrasowy mają m.in. jezioro Hańskie i oka-
lający je teren a także torfowisko Krowiego Bagna, leżące w całości na te-
renie gniazda rodu Hańskich88. Po południowej i wschodniej jego stronie, 
niedaleko Kulczyna i Hańska występuje też zespół pagórów kemowych, sta-
nowiących pozostałość po zlodowaceniu środkowopolskim89. 

Na południowy wschód od Kulczyna rozciągają się polodowcowe kręte 
ozy, zaś na północy, za kemowym wzgórzem, zalega wspomniane rozległe 
obniżenie krasowe Krowiego Bagna z typową dlań roślinnością90. 

Natomiast na północny wschód od Hańska zalega erozyjno-akumulacyjna 
równina o przeciętnej wysokości 171 – 173 m.n.p.m. Podobne ukształtowa-
nie terenu jest w okolicach Żdżarki i Kołaczy, gdzie równiny mają częściowo 
charakter sandrowy, tzn. powstały one w wyniku wyniesienia przez wody 
topniejącego lodowca i osadzenia się drobnego materiału skalnego, głównie 
piasku.

Tak więc dobra poleskie Hańskich i Reyów – to w przewadze grunty 
mało żyzne, przeważnie piaszczyste, ubogie w składniki pokarmowe. Jedy-
nie w najbliższej okolicy Hańska i Kulczyna znajdują się gleby o charakterze 
rędzin czarnoziemnych i brunatnych91. 

86 J. Buraczyński, J. Wojtanowicz, Wpływ zlodowacenia środkowopolskiego na rzeźbę po-
łudniowej części Polesia Lubelskiego, „Annales UMCS”, sect. B, vol. 35/36, z. 5, Lublin 
1980/1981, s. 73.

87 Ibidem, s. 75.
88 J. Wojtanowicz, O termokrasowej genezie…, op. cit., s. 10; J. Burczyński, J. Wojdano-

wicz, ibidem, s. 74. 
89 Ibidem, s. 71; L. Cornobis, R. Klimpel, K. Wilimborek, K. Pilarska – Truchan, M. Za-

krzewski, Opracowanie fizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hańsk, 
woj. chełmskie, Przedsiębiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa 
„Geoprojekt”, maszynopis, Warszawa 30. XII .1984, s. 8, AWBPCh, ks. B -1295.

90 K. Wilimborek, Mapa rzeźby terenu, zał. 1a,b,c, d do: Opracowanie fizjograficzne…, ibi-
dem.

91 L. Cornobis i inni, Opracowanie fizjograficzne…, op. cit., s. 18.
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W dobie Mikołaja Reya rozwijano tu hodowlę ryb oraz zwierząt domo-
wych (bydło, konie)92. Uprawiano też, na niewielkich zapewne obszarach, 
podstawowe zboża doby renesansu – żyto i pszenicę. Dla powiększania in-
trat eksploatowano również okoliczne lasy, prowadząc w nich bartnictwo, 
którym zajmowali się okoliczni kmiecie. 

Obecność Okszyców w dobrach Hańska skończyła się zasadniczo na An-
drzeju Reyu w latach osiemdziesiątych XVI wieku. W późniejszych okre-
sach brak jest dokumentów potwierdzających posiadanie jakiejkolwiek czę-
ści klucza hańskiego przez sukcesorów Mikołaja Reya – pisarza.

2. Majętność kobylska od połowy XV wieku do 1531 roku

Jest niemal pewne, iż pierwszą osadą wiejską w Kotlinie Rejowieckiej było 
Kobyle. Wprawdzie nie zachował się żaden akt lokacyjny potwierdzający 

datę i imię założyciela, jednakże można przyjąć, że był nim Wańko (Wasyl) 
Kierdejowicz z Kwasiłowa i Pustotewa (później Bończy), kasztelan chełm-
ski, pierwszy odnotowany w dokumentach sądowych właściciel tej jednostki 
osadniczej93. Należy bowiem nadmienić, że umowy na założenie wsi, zawie-
rane między monarchą a beneficjentami otrzymywanych dóbr ziemskich, 
miały charakter ustny i indywidualny, nie było też zasadźcy, który reprezento-
wałby gromadę94.

W  komturstwie gdańskim jednak, jak pokazują opublikowane zapisy 
z XIV i XV wieku95, nadania na prawie polskim otrzymywały formę doku-
mentów pisanych (listów)96. Określano w nich zakres obowiązków dla 
mieszkańców nadawanych (sprzedawanych) wsi względem nowych wła-
ścicieli. Z listów tych wiadomo na przykład, że nadania  obejmowały także 
spadkobierców lub potomków i miały charakter wieczysty (zcu eym ewegen 

92 Cf. np. APL, KZCh, Zapisy, ks. 5, k. 323 - 323v, Hanisczi: The dobra wszistkie ruchome 
i bidlo tak wielkie iako male ktore iest na imieniu wsi Haniska...(...) Stadem konskim tim sie iuz 
wiecznie podzielili (...) okrom przisiewku osmi korczi pszenice i dwu korcz[ow] zitha..., 1556.

93 W. Czarnecki, Rozwój sieci…, op. cit. s. 23, 29.
94 J. Luciński, Lokacje wsi i miast monarszych w Małopolsce do 1385 r., „Czasopismo Praw-

no-Historyczne”, t. XVII, z. 2, 1965, s. 96. pisał: Przy lokacjach na prawie niemieckim regułą 
było wystawienie dyplomu lokacyjnego na ręce zasadźcy – przyszłego sołtysa wsi. Inaczej było 
przy lokacjach na prawie polskim. Nie było dokumentu lokacyjnego, nie było też zasadźcy, który 
reprezentowałby gromadę. Umowa była ustna i indywidualna. Kolonizacja na prawie polskim 
miała duże rozmiary, choć pozostawiła po sobie tak mało przekazów.

95 K. Ciesielska, I. Janosz-Biskupowa (opr.) Księga komturstwa gdańskiego, Warszawa-
-Poznań-Toruń 1985, zapisy nr 5, 73, 88, 89, 91, 122, 137, 164, 167.

96 Formę tę wprowadzono do prawa polskiego zapewne na wzór prawa niemieckiego 
(magdeburskiego).
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gedechtnisse geben wir in desen offen briff..). Niekiedy określały dokładne po-
łożenie nadawanych dóbr (ich granice), zobowiązywały nowych właścicieli 
do budowy domów (nuw husere zcu buwen), naprawiania starych budynków 
(alden zcu bessern) oraz płacenia w dniu św. Marcina określonego czynszu, 
wyrażaniego w pruskich skotach, grzywnach lub wiardunkach. Zwalniały 
też  z obowiązku odrabiania szarwarków w zamian za czynsz, a także za-
pewniały swobodny wypas bydła i trzody chlewnej w lasach należących do 
komturstwa. Nadawały też prawo wycinania drzew w lasach komturskich na 
wznoszenie zabudowań (zcu irem gebuyde in unsern welden) za wiedzą pań-
ską. Zobowiązywały również beneficjentów do zakładania nowych zagród 
wiejskich, a nawet wznoszenia kopców granicznych. Przeciętna powierzch-
nia użytkowanego gruntu przez osadnika wynosiła 4 morgi.

Jeżeli zatem czegokolwiek można dowiedzieć się o polskim prawie osad-
niczym, to właśnie ze źródeł niemieckojęzycznych.

Tu dodajmy za Andrzejem Janeczkiem97, iż lokacyjne prawo niemieckie 
miało naówczas zasięg ograniczony jedynie do głównych miast Rusi Zachod-
niej, a w ich obrębie – do cudzoziemskich gmin katolickich. Prawo polskie na-
tomiast wprowadzone zostało na terenach ruskich w roku 143598.

Co do okoliczności powstania Kobylego można snuć jedynie domysły i hi-
potezy. Prawdopodobna wydaje się taka, wedle której Wańko z Kwasiłowa 
zaskarbiwszy sobie u króla Władysława Warneńczyka względy, uzyskał sta-
nowisko kasztelana chełmskiego99, stając się dziedzicem (może początkowo 
tenutariuszem?) Pustotewa100 oraz zarządcą innej królewskiej wsi – Plisko-
wa. Wkrótce też otrzymał on kolejny nadział ziemi - w Kotlinie Rejowieckiej 
z możliwością założenia tam następnej osady. Ponieważ w Ziemi Chełmskiej 
brakowało zapewne stacji dysponujących końmi do uskuteczniania podwód, 
Kierdejowicz już to z polecenia władcy lub jego dworu, już to z własnej ini-
cjatywy, założył wieś, której mieszkańcy mieli zajmować się hodowlą i wy-

97 A. Janeczek, Miasta Rusi Czerwonej w nurcie modernizacji. Kontekst reform XIV-XVI w., 
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 1, 1995, s. 61. 

98 T. L[ubomirski], Rolnicza ludność w Polsce od XV do XVI wieku przez…, „Biblioteka 
Warszawska”, t. 1, (nowa seria), Warszawa 1858, s. 244.

99 M. Zdanek, Nagłowice i okoliczne wsie w średniowieczu i epoce staropolskiej [w:] M. 
Piszczek, K. Ślusarek, M. Zdanek, Dzieje Nagłowic, Jędrzejów-Kraków, 2006, s. 115, przyp. 
164. Jako kasztelan chełmski Wańko z Kwasiłowa występował w dokumentach z lat 1438-
1465; S. Kuraś (wyd.), Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. II. Dokumenty z lat 1442-1450, 
Wrocław-Warszawa 1968,  s. 38 przyp. 11.

100 Za świadectwem W. Czarneckiego, Rozwój sieci…, op. cit. s. 23, w 1455 r. Pustotew 
należał do Wańki Kierdejowicza, a ponad 40 lat później (1497) przejęli tę wieś prawem dzie-
dzicznym Zofia, córka Wańki i jej mąż Zawisza Róża z Borszowic. Po śmierci Zawiszy (1498?) 
Zofia sprzedała Pustotew z przyległościami Mikołajowi Lesickiemu. Tuż przed śmiercią Za-
wisza Róża pełnił godność starosty chełmskiego; A. Gruszka, Starostowie chełmscy w epoce 
jagiellońskiej, Chełm 2002, s. 40.
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pasem klaczy. Jak pisał bowiem A. Stadnicki101, w średniowiecznej Polsce 
klacze i stada najcenniejszy po polach i łąkach stanowiły przedmiot, zaś Statut 
wiślicki zobowiązywał właścicieli klaczy nieuczonych, aby od wigilii ś. Woj-
ciecha aż do ś. Michała pod dozorem je wypasali102. 

Wybierając teren pod zabudowę, kasztelan kierował się zapewne nastę-
pującymi przesłankami:

a) obecność i dostępność łąk do wypasu zwierząt (teren niezbyt podmo-
kły),

b) występowanie cieku wodnego (strumień, rzeczka), stanowiącego na-
turalne źródło zaopatrzenia w wodę,

c) bliskość lasu, najlepiej dąbrowy, będącego dostarczycielem dobrego 
materiału budowlanego do wzniesienia domostw i źródłem pozyski-
wania opału w chłodniejszych porach roku.

Wszystkie te warunki naturalne spełniała okolica, w której posadowiona 
została wieś. Ponadto w najbliższym jej sąsiedztwie znajdował się staw (użyt-
kowany do dziś i zwany obecnie Czerwonym Stawem). 

Potwierdzenie istnienia naonczas wymienionych warunków przyrod-
niczych znajdujemy w dokumencie z roku 1540, wyznaczającym przebieg 
granicy rozdzielającej dobra wsi królewskiej Niedziałowice i wsi Kobyle103.

Toponim Kobylego, pełniącego przez co najmniej kilkadziesiąt lat funk-
cję osadniczego matecznika w Kotlinie Rejowieckiej, wywodzi się prawdopo-
dobnie z istniejącego naówczas tzw. prawa kobylego pola104. Otóż kobyle pole 
w średniowiecznej Polsce i Czechach oznaczało najczęściej grunty łąkowo-
-nadrzeczne, na których w miesiącach wiosenno-letnich wypasano klacze 
(kobyły)105. Była to zatem wieś, w której główną grupę osadników stanowili 
pasterze, zajmujący się zapewne nadto hodowlą wołów i owiec, aczkolwiek 
z pewnością część z nich trudniła się także drobnym rzemiosłem na lokal-

101 A. Stadnicki, Przegląd krytyczny rozporządzeń tak zwanego Statutu Wiślickiego, podług 
przedmiotów ułożony, z uwzględnieniem poprawnej wersyi w dziele pana Z. A. Helcla podanej 
i z ocenieniem zdobyczy naukowych przez jego badania osiągniętych, „Biblioteka Warszawska”, 
t. 1, 1859, s. 596.

102 Ibidem, s. 593.
103 APL, KGCh, RMO, ks. 96, k. 705.
104 Domysł ten potwierdziła ostatnio Barbara Czopek-Kopciuch, Kobyle [w:] Nazwy miej-

scowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, t. 5, Kraków 2003, s. 16. Wedle tej autorki hasła 
pierwsza wzmianka o Kobylem (Cobilie) pochodzi z roku 1442.

105 T. Lalik, recenzja artykułu Z. Kaczmarczyka p.t. Czy w Polsce istniało „prawo Kobyle-
go Pola”, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 1, 1961, s. 130 – 131. Jak dowodzą 
dokumenty z końca XV wieku, w Kobylich Błotach hodowano konie (cf. T. L[ubomirski]. 
Rolnicza ludność…, op. cit., s. 266); J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju 
i prawa polskiego, Warszawa 2000, s. 141. Na Kobylem Władysław Warneńczyk w 1444 r. 
zapisał Wańce z Kwasiłowa 300 grzywien dochodu; S. Kuraś, Zbiór dokumentów..., Cz. III. 
op. cit. s. 143-144.
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ne potrzeby106. Utrzymywanie owiec zwłaszcza musiało wejść do miejscowej 
tradycji hodowlanej, skoro kontynuowali ją później kolejni Reyowie. Obocz-
nie zajmowano się też zapewne bartnictwem leśnym.

Brak informacji o liczebności tej jednostki osadniczej zasadniczo unie-
możliwia oszacowanie jej terytorialnej wielkości. Niewykluczone, iż miesz-
kało w niej co najmniej kilku, jeśli nie kilkunastu osadników.

Warto zwrócić uwagę na lokalizację Kobylego, właśnie na terenie przyłą-
kowym oraz na zachowaną do dziś deklinację własnej nazwy tej wsi, a także 
bliskość wsi o nazwie Stajne, kojarzącej się z pomieszczeniami dla koni lub 
mytem (tzw. stajenne) pobieranym za używanie stajni107. Jest prawdopodob-
ne, iż w Stajnem przetrzymywano klacze w okresie zimowym, tj. od św. Mar-
cina (11 listopada) do wigilii św. Wojciecha (23 kwietnia roku następnego). 
Stanowiły one niewątpliwie własność królewską i korzystano z tego stada, 
gdy zaistniała potrzeba udzielenia podwody urzędnikom państwowym (wieś 
aż po połowę wieku XV była wyłącznie tenutą królewską zarządzaną przez 
starostę chełmskiego).

Hodowla koni, wprawdzie niewystarczająca, podobnie jak w innych 
częściach Polski, wydoskonaliła się jednak z czasem pod względem rasy 
(polskie klacze pokrywano ogierami tureckimi, perskimi i arabskimi) oraz 
utrzymania stad w okresach zimowych108. 

O podmiotowej funkcji Kobylego w akcji zasiedlania terenów przyległych 
pisał przytaczany wcześniej W. Czarnecki. Z pewnością była to początko-
wo osada królewska, która jednak już w 1456 roku, gdy wyznaczano grani-
ce starostwa chełmskiego, występowała jako wieś dziedziczna, granicząca 
z dobrami miasta Chełma109. Domyślać się można, iż z czasem zmieniła ona 
swój charakter z pastersko-hodowlanego na rolniczo-hodowlany w związku 
z ogólnym rozwojem gospodarczym Polski oraz wzrostem cen na zboża110.

Około trzeciej ćwierci piętnastego stulecia syn Wańki Kierdejowicza – Pa-
weł, zwany Chełmczykiem, założył był prawdopodobnie nową wieś – Robie 
(później Rubie), zwaną początkowo także Wierzchownią Kobylską, zapewne 
z racji wyższego położenia, niż osada macierzysta. Możliwa też była lokacja 
Rubiego przez samego kasztelana, jako inicjatywa całkowicie prywatna, praw-

106 Cf. S. Smolka, Obraz historyczny cywilizacji społeczeństwa polskiego w wieku XII przez…, 
„Biblioteka Warszawska”, t. 3, Warszawa 1880, s.190 i nn.

107 S. B. Linde, Słownik języka polskiego przez… t. 5, Lwów, 1859, s. 430; cf. J. Karłowicz, 
A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. 6, Warszawa 1915, s. 384.

108 Anonim, Poszukiwania do historyi rolnictwa krajowego, „Biblioteka Warszawska”, t. 3, 
Warszawa 1851, s. 450-452.

109 AGAD, ASK, Dz. 46, ks. 131 (mf 1007), Lustracja Starostw Ziemi Chełmskiej Wojewódz-
twa Lubelskiego w 1789 r., s. 5.

110 Anonim, Poszukiwania do historyi…op. cit., „Biblioteka Warszawska”, t. 3, Warszawa 
1851, s. 459.
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nie niezabroniona. Jest pewne, iż w 1489 roku Kobyle i Wierzchownia Kobyl-
ska należały już do rzeczonego Pawła, zapewne jako część spadku przejętego 
po zmarłym ojcu. Bez wątpienia – sądzę - Rubie zostało ulokowane nieopodal 
starej drogi wiodącej z Chełma do Kobylego, jeśli nie przy samym trakcie ko-
munikacyjnym. Są na to różne późniejsze pośrednie dowody.

W tym samym roku zastawił był Paweł wieś Stajne u Zawiszy Róży z Bor-
szowic111.

Niebawem posadowiona została kolejna wypustka osadnicza Kobylego – 
Wola Kobylska (ok. 1500 r.). Wszystkie te miejscowości tworzyły już wówczas 
lokalny zespół osadniczy112, stanowiący zręb odrębnej struktury własnościo-
wej – klucza rejowieckiego113. Prawdopodobnie zostały one założone na pra-
wie polskim (przy różnych zastrzeżeniach co do wieloznaczności tego termi-
nu, zgłaszanych przez niektórych historyków, np. Karola Modzelewskiego114).

Po bezpotomnej śmierci Pawła Chełmczyka i nieznanej z imienia siostry 
oraz jej córki Barbary – po mężu Rzeszowskiej, jedynymi spadkobierczynia-
mi dóbr kobylskich zostały dwie inne córki Wańki z Kwasiłowa – Elżbieta 
i Zofia. Jedna część tych wsi przypadła Elżbiecie115, druga zaś Zofii, wydanej 
za Zawiszę Różę z Borszowic116. 

Jak wynika z posiadanego przez Mikołaja Reya tzw. listu sądowego, czyli 
wyroku wystawionego przez szendziego i podszenthka ziemskich chełmskich 
1508 [r.], oraz dokumentów późniejszych, części dziedziczne Kobylego, 
Rubiego (od 1863/1864 r. jako Rybie), Stajnego i Woli Kobylskiej zostały 
sprzedane przez Elżbietę alias Beatę oraz jej czterech (a nie jak suponował 
S. Skibiński – trzech) synów117 za sześćset sześćdziesiąt złotych wiecznie 

111 M. Zdanek, Nagłowice…, [w:] M. Piszczek, K. Ślusarek, M. Zdanek, Dzieje Nagłowic, 
op. cit., s. 115, przyp. 164; Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii Mikołaja Reja z Nagłowic, 
Kraków 1892, s. 320-321.

112 W. Czarnecki, Rozwój sieci…, op. cit. s. 29.
113 Pojęcie Klucza rejowieckiego pojawia się prawdopodobnie po raz pierwszy w testamen-

cie spisanym przez Annę z Mierów Zaleską 30 grudnia 1782 r. [w:] APL, KGCh, RMO, ks. 
41, k. 21-22.

114 K. Modzelewski, Organizacja grodowa u progu lokacji, „Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej”, r. 28, nr 3, 1980, s. 337.

115 Elżbieta była dwukrotnie zamężna (primo voto Zaporska, secundo voto Zamoyska). 
Z pierwszego małżeństwa miała czterech synów: Stanisława, Jakuba, Pawła i Olechnę, przy 
czym imię Jakuba szybko zniknęło z zapisów sądowych, co oznaczać może jego zejście 
w młodym wieku. Drugie małżeństwo Elżbiety było prawdopodobnie bezdzietne.

116 Borszowice – to miejscowość na wschód od Jędrzejowa. Z małżeństwa Zofii i Zawiszy 
narodziły się dwie córki: Bogumiła – wydana za Jana Kościenia z Sędziszowa oraz Barbara – 
wydana za Stanisława Siennickiego. 

117 Zgodnie z prawem magdeburskim imienia dziedzicznego [t.j. dóbr dziedzicznych] nie-
może nicht przedać.(…) A ma to moc mieć w prawie oprocz kto dzieci niema, jedno bracia.Tedy 
wolno mu Swe sprzedać komu chce. [w:] A. Kalina, Artykuły prawa magdeburskiego z rękopisu 
około roku 1500 przez…, Kraków 1880, s. 75. Elżbieta i Zofia, córki Wańki z Kwasiłowa i Pu-
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i na wieki118 arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Andrzejowi Róży z Borszowic 
Boryszewskiemu119.

Ta formuła prawna zdecydowanie potwierdza, iż faktycznie dokonano 
wieczystej sprzedaży wymienionych dóbr. Należy bowiem za Bogdanem Le-
sińskim zaznaczyć120, że od XIV wieku wprowadzono do obrotu prawnego 
inną pospolitą i powszechną formę kupna – sprzedaży nieruchomości – wy-
derkaf (wyderek). Umożliwiał on pożyczkobiorcom (dłużnikom) sprzedaż 
dóbr pożyczkodawcom z prawem ich odkupu w określonych sądowo termi-
nach, za kwotę równą pożyczce, powiększoną o ustaloną prowizję. Wpraw-
dzie strony takich transakcji powinny mieć szczerą intencję dokonania 
faktycznego aktu kupna –sprzedaży, w praktyce jednak wyderek stanowił 
często sposób udzielenia długoterminowej pożyczki i zastępował instytucję 
zastawu121.

Wspomniałem wyżej (a potwierdzają to księgi sądowe122), iż część dóbr 
kobylskich przypadających Zaporskim, nabył Andrzej Róża z Borszowic 
Boryszewski (ok. 1435–1510), w końcowych latach życia arcybiskup gnieź-
nieński i prymas Polski, brat Zawiszy Róży a stryj Bogumiły z Boryszew-
skich Kościeniowej123 oraz Barbary Siennickiej. Rzeczonego zakupu doko-

stotewa (Bończy), po śmierci ich brata Pawła Chełmczyka, a także innej jeszcze, nieznanej 
z imienia siostry oraz jej córki Barbary Rzeszowskiej, zostały jedynymi spadkobierczynia-
mi Siennicy, Kobylego, Rubiego (Rybiego), Stajnego i Woli Kobylskiej. Jedna część tych 
wsi przypadła Elżbiecie i jej synom (byli to wspomniani Stanisław, zwany Cederem, Paweł 
i Olechno), druga zaś - Zofii, wydanej za Zawiszę Różę z Borszowic. Elżbieta sprzedała swoje 
części wspomnianych dóbr Andrzejowi Boryszewskiemu. Dodać tu należy, iż już wówczas 
ruskie imię Olechno spolszczano jako Jan. B. Lesiński, Stanowisko kobiety w polskim prawie 
ziemskim do połowy XV wieku, Wrocław 1956, s. 33, powołując się na czternasto- i piętnasto-
wieczne dokumenty z ziemi ruskiej i Małopolski pisze, iż często wspominają [one] o sprzedaży 
dóbr ziemskich przez kobiety. Zwyczaj ten utrwalił się w następnym wieku.

118 Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, op. cit., s. 321, poz. 731.IV; cf. S. Skibiński, 
Rodowód Zofii Rejowej, „Ziemia Chełmska” (jednodniówka), styczeń 1965, s. 12.

119 Ibidem. 
120 B. Lesiński, Wyderek, czyli sprzedaż nieruchomości z prawem odkupu w prawie polskim 

od XV do XVII wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 28, z. 1, 1976, s. 65.
121 Ibidem, s. 40. Konstytucja z roku 1635 ograniczyła zaciąganie długów tym sposobem 

do połowy wartości (dimidium valoris) zastawianych dóbr ; cf. Volumina legum, t. 3, Peters-
burg 1859, s. 406, konstytucja „O widerkauffach”, (aby dobra ziemskie od stanu szlacheckiego 
nie odpadały).

122 S. Skibiński, Rodowód…, op. cit., s. 12.
123 Przywołany wyżej S. Skibiński dowiódł, na podstawie dokumentu zamieszczonego 

w księdze grodzkiej chełmskiej nr 14 z lat 1613 – 1615, k 103v – 109v , że Andrzej Róża Bo-
ryszewski był bratem rodzonym Zawiszy Róży (obaj urodzeni w Borszowicach, niedaleko 
Jędrzejowa), ojca Bogumiły, żony Jana Kościenia. Wedle tej metryki Bogumiła była więc bra-
tanicą arcybiskupa. S. Skibiński przytoczył też znaczne fragmenty wspomnianego dokumen-
tu w części dotyczącej rodowodu Zofii Reyowej. Do tej genealogii, opracowanej (a właściwie 
wydedukowanej) przez Pawła i Stanisława Orzechowskich, wkradł się jednak – jak podejrze-
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nał on – jeszcze jako arcybiskup przemyski i lwowski - prawdopodobnie na 
przełomie roku 1501 i 1502, nie zapłaciwszy jednak od razu całej należności. 
Dlatego w dniu 1 września 1502 roku przed aktami ziemskimi krasnostaw-
skimi przyobiecał on Barbarze, żonie Macieja Zamoyskiego (primo voto Za-
porskiej) i jej synom, iż pozostałą do spłacenia kwotę 250 florenów uiści 
do Bożego Narodzenia124. Istotne, że już wówczas pisał się jako heres (dzie-
dzic) Kobylego, Robiego i Woli Kobylskiej oraz jako tenutariusz królewskiej 
części Stajnego. Druga, dziedziczna część tej wsi a także część majętności 
kobylskiej, należały do Zofii – wdowy po Zawiszy Róży, szwagierki biskupa, 
być może jako dożywocie.

Jej córki Bogumiła i Barbara125, po śmierci stryja126 dokonały wieczystego 
podziału różnych dóbr ziemskich, przy czym wsie w Ruskiej ziemi tj. połowa 
Siennicy, Kobylego, Rubiego i Woli Kobylskiej przypadła Bogumile. Drugą 
połowę Siennicy oraz inne dobra dziedziczne i królewskie tak w Rusi jako 
i w Krakowskiej ziemi127 otrzymała zaś Barbara Siennicka. Przynajmniej jed-
nak do roku 1508 nabyte przez biskupa dobra kobylskie pozostawały w jego 
ręku. 

 Bogumiła, wydawszy się za Jana Kościenia z Wywły i Sędziszowa, prze-
lała swój dział ziemski kobylski prawem spadku córce Zofii, późniejszej żo-
nie Mikołaja Reya. Jednocześnie, gdy Andrzej Boryszewski ofiarował swej 
bratanicy Bogumile128 - zapewne jako podarunek posagowy dla Zofii z okazji 
jej narodzin i chrztu129 - nabytą drugą połowę dóbr kobylskich, w rękach 

wam - błąd. Otóż Barbara Rzeszowska nie mogła być rodzoną siostrą Pawła Chełmczyka. 
W rzeczywistości była ona dlań siostrzenicą, córką nieznanej z imienia matki, być może także 
Barbary. Dlatego synowie Elżbiety, drugiej siostry Pawła Chełmczyka, mogli nazywać Barba-
rę Rzeszowską jako siestrę ich cioteczną (KGCh, RMO, ks. 14, k. 61v – 62v) Cf. Polski Słownik 
Biograficzny, hasło: Boryszewski Andrzej Róża, t. 1, Kraków 1935, s. 359 (opr. F. Papeé). 

124 APL, Księgi Ziemskie Krasnostawskie (dalej jako KZKr), Zapisy, ks, 3, k. 8v-9v.
125 Barbara zamężna była za Stanisławem Siennickim, vide M. Zdanek, Nagłowice…, [w:] 

M. Piszczek, K. Ślusarek, M. Zdanek, Dzieje Nagłowic, op. cit., s.115, przyp. 164.
126 Andrzej Róża Boryszewski zmarł 20 kwietnia 1510 r.; vide S. Maroński, Jana Łaskiego 

„Liber beneficiorum”, „Biblioteka Warszawska”. t. 3, 1882, s. 458; zdaniem ks. Jana Korytkow-
skiego, Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 do roku 1821, 
czyli do połączenie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim, według źródeł 
archiwalnych opracował…, t. 2, Poznań, 1888, s. 576, arcybiskup umarł w swojej rezydencji, 
tj. w zamku łowickim. Andrzej Róża Boryszewski miał oprócz Zawiszy Róży (o nim J. Koryt-
kowski nie wspomina) jeszcze dwu innych braci, Janusza – podkomorzego chełmskiego i Mi-
kołaja – współdziedzica Borszowic, lecz obaj zmarli steriliter, ibidem, s. 546. Nabyte zatem 
przez arcybiskupa dobra przypadły bratanicom: Bogumile i Barbarze.

127 Cytuję za S. Skibińskim, Rodowód…, op. cit., s. 12.
128 J. Topolski, Działalność gospodarcza Mikołaja Reja [w:] Mikołaj Rej. W czterechsetlecie 

śmierci] Wrocław 1971 s. 21.
129 Kontynuując to rozumowanie, można ostrożnie przyjąć rok 1508 jako datę roczną na-

rodzin Zofii Kościeniówny.
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Bogumiły i jej córki znalazł się cały ówczesny klucz kobylski (Kobyle, Ru-
bie i Wola Kobylska wraz z częścią dziedziczną królewskiej wsi Stajne130) 
i połową Siennicy. Zofia Reyowa mogła zatem prawnie oświadczać wiele lat 
później, iż Kobyle, Rubie, Wola Kobylska i część wsi Siennica Różana są jej 
dobrami dziedzicznymi matecznymi131.

Warto tutaj nadmienić, iż gnieźnieński purpurat był, jak na ówczesne cza-
sy wczesnego renesansu, postacią niezwykle barwną, osobą, która z równym 
skutkiem potrafiła zadbać o beneficja i najwyższe tytuły w Kościele polskim, 
jak też odnosić spektakularne sukcesy dyplomatyczne. Po jego śmierci na-
pisano, że lubił towarzystwo, muzykę i wino, a mimo, iż uchodził za człowieka 
interesu, rozchód u niego zawsze przewyższał dochody132.

Po dość wczesnej śmierci Bogumiły (1515 r.), Koścień ożenił się po raz 
drugi133. W trakcie niepełnoletności Zofii dysponował jej dobrami kobylski-
mi w dość dowolny sposób, najczęściej je wydzierżawiając lub zastawiając za 
zaciągane pożyczki.

Z pewnością Kobyle było wydzierżawiane już w 1515 roku. Ówczesny 
posesjonat Depułtycz Królewskich i Kobylego (tenutarius de Dypolticze et 
Cobylie), Andrzej Laszkowski udzielił 14 maja 1515 roku Janowi Kościenio-
wi, mężowi Bogumiły, krótkoterminowej pożyczki w kwocie 60 florenów134. 
Pożyczka ta zagwarantowana została na dobrach Kobylego135. Tego same-
go dnia przed aktami chełmskimi Jan Koścień de Sandzyschow (Sędziszów), 
zwany Polves, potwierdził braciom Tomaszowi i Stanisławowi Siennickim 

130 W XV wieku w Ziemi Chełmskiej wykształcił się mieszany typ własności ziemskiej 
(oprócz własności królewskiej, duchownej i szlacheckiej), a mianowicie królewsko-szlachec-
ki. W dobrach takich zazwyczaj ich jedna połowa należała do króla bezpośrednio lub po-
średnio – przez podległość starostwu – druga zaś do obdarowanego za zasługi szlachcica. 
W połowie wieku XVI zaczęto tę kwestię ustawowo porządkować, przemianowując takie do-
bra w całości na własność królewską, bądź szlachecką. Jedynie Stajne, założone na surowym 
korzeniu pozostało przez okres, w którym Rejowie włodarzyli kluczem rejowieckim, prak-
tycznie własnością mieszaną.

131 Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, op. cit., s. 356, poz. 786; statut warcki z 1423 
r. zezwolił kobietom na dziedziczenie dóbr ziemskich przy braku potomków męskich (a tak 
było w przypadku Zofii Kościeniówny, jedynej córki Bogumiły i Jana Kościeniów); cf. Społe-
czeństwo polskie od X do XX wieku, wyd. 4 popr. i rozsz., Warszawa 2000, s. 158 i nn.; B. Le-
siński, Stanowisko kobiety …, s. 60 i nn., s. 67 i nn; M. Lubczyński, Zygmunt Szaszowski i inni 
[w:] W. Kowalski (red.), Mikołaj Rej z Nagłowic.W pięćsetną rocznicę urodzin, Kielce 2005, 
s. 216, jest zdania, iż matką Zofii Kościeniówny, małżonki Mikołaja Reya była druga żona Jana 
Kościenia – Elżbieta Gorzkowska, co w świetle przytoczonych źródeł i opracowań wydaje się 
informacją co najmniej niepewną.

132 Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków 1935, op. cit. s. 360.
133 M. Lubczyński, Zygmunt Szaszowski i inni, op. cit. s. 216.
134 APL. KGCh, Zapisy, ks. 1, op. cit., k. 88; była to pożyczka dwutygodniowa, a dzień jej 

spłaty mijał 29 maja 1515 r.
135 Ibidem.
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dług w kwocie 55 florenów136 zaś pod koniec czerwca zaciągnął u nich ko-
lejną pożyczkę na sumę 25 florenów i obie zobowiązał się zwrócić do święta 
Bożego Narodzenia137. 29 maja 1515 roku, a więc już po śmierci Bogumiły138, 
Laszkowski rozliczył Siennickich z zastawu na Siennicy na kwotę 60 flore-
nów i Kościenia ze wspomnianego długu.

Niewykluczone więc, że z końcem maja Laszkowski zakończył dzierżawę 
Kobylego, które przejął prawdopodobnie Marcin Sadkowski, występujący 
jako factor Jana Kościenia. Potwierdził on przed aktami chełmskimi przy-
jęcie we dworze kobylskim od włóczęgi Ribalda Calveosa dwu tunik w za-
mian za czasową opiekę139. Zapis ten, jako jeden z pierwszych w XVI wieku, 
wzmiankował o istnieniu dworu w Kobylem. Domniemywać zatem można, 
iż do czasu sprowadzenia się Reyów, w tamtejszej sadybie przemieszkiwali 
kolejni dzierżawcy tych dóbr.

W połowie lat dwudziestych użytkowali kobylskie imię Barbara i Stani-
sław Sienniccy, prowadząc jednak, gdy idzie o hodowane przez Kościenia 
w stawach ryby, gospodarkę dość rabunkową, o co poszkodowany pozywał 
ich do sądu krasnostawskiego140.

Na dwa lata przed zamążpójściem Zofii Kościeniówny, jej dobra matecz-
ne (macierzyste) ojciec, Jan z Wywły, tenutarius legitimus dóbr Kobylego, 
Woli Kobylskiej, Rubiego i części Stajnego, przekazał w roczne użytkowanie 
(od 25 grudnia 1529 r. do 24 grudnia 1530 r.), za kwotę tysiąca florenów, 
podstarościemu chełmskiemu – Bernardowi Poniatowskiemu141. Ponieważ 
Koścień długu w terminie nie oddał, Poniatowski przedłużył intromisję 
w majętność kobylską na kolejny rok, tj. do 24 grudnia 1531 roku Jednakże 
po półrocznym użytkowaniu owych dóbr poddzierżawił je listem zastawnym 
z dnia 3 lipca 1531 roku wojewodzie bełskiemu, Janowi Tęczyńskiemu, tak-
że za sumę tysiąca florenów142. Prawdopodobnie w tym też roku zmarł. Wie-
rzytelności przejął po nim syn – także Bernard (Bernat), ale o pożyczkę od 
Kościenia z niewiadomych przyczyn wówczas się nie upomniał.

Jak się miało okazać kilkanaście lat później, list zastawny, jaki Koścień 
przekazał Poniatowskiemu-seniorowi miał doprowadzić do próby…wy-
dziedziczenia Zofii z majętności kobylskiej, czemu poświęcę nieco miejsca 
w dalszej części tej książki.

136 Ibidem, k. 88v.
137 Ibidem, k. 94v.
138 Ibidem, k. 93v-94; jak wynika z przytaczanych dokumentów, śmierć Bogumiły Koście-

niowej nastąpiła między 14 a 29 maja 1515 r.
139 Ibidem, k. 106.
140 APL, KZKr, Zapisy, ks. 3, op. cit., k. 482v-483v.
141 APL, KGCh, Zapisy, ks. 2, op. cit., k. 246.
142 Ibidem, k. 298 v – 300.



53Rozdział I • Majętność kobylska za życia Mikołaja Reya

3. Majętność kobylska we władaniu Mikołaja Reya; lokacja Sawczyna 
(Wereszcz Małych) i Rejowca

Do połowy wieku XIX, za świadectwem Romana Zawilińskiego143, o do-
kładnej dacie urodzin Mikołaja Reya nigdzie dokładnej nie znajdujemy 

wiadomości. Jednym z pierwszych, który wskazał na rok 1505 jako czas uro-
dzenia pisarza, był Adam Bełcikowski144. Metrykę Reya próbował uściślić 
wspomniany R. Zawiliński, wskazując na datę 28 stycznia 1505 roku145. Taką 
samą opinię wyraził Ignacy Chrzanowski146.

Datę tę zakwestionował Hieronim Łopaciński i ponownie zajął się jej zwery-
fikowaniem147. Przed nim, o czym sam donosił, ukazało się jeszcze kilka prac, 
jednak tylko Stanisław Ptaszycki, J. Gawlikowski oraz Aleksander Brückner148 
podali dzień 4 lutego 1505 roku, jako datę, za którą Łopaciński optował i którą 
uważał za ostatecznie ustaloną. Odtąd zaczęli ją podawać kolejni biografowie 
autora Krótkiej rozprawy, np. Michał Janik i Jerzy Starnawski149.

Przypomnijmy za M. Janikiem150, iż Mikołaj Rey urodził się w Żurawinie 
koło Żydaczowa na Rusi Czerwonej z ojca Stanisława i matki Barbary z Her-
burtów (primo voto Żórawińskiej). Tam też przyszły pisarz mieszkał przez 
co najmniej trzynaście lat. 

W 1525 roku został skierowany na służbę dworską do Andrzeja Tęczyń-
skiego, wojewody sandomierskiego, u którego naonczas terminowała liczna 
młodzież szlachecka i dokąd przybywali znakomici cudzoziemcy oraz świeccy 
i duchowni dostojnicy. Po śmierci ojca, która nastąpiła w 1529 roku, młody 
Mikołaj, już znacznie podkształcony, zajął się był sprawami majątkowymi, 
zwłaszcza w rodowej Topoli. W roku 1530 za sprawą Tęczyńskiego otrzy-
mał, na krótko zresztą, stanowisko komornika ziemi krakowskiej.

143 R. Zawiliński, Kilka słów o roku urodzenia i o „Psałterzu” Mikołaja Reja z Nagłowic, 
„Biblioteka Warszawska”, t. 3 (175), 1884, s. 35; tenże zaproponował datę 28 stycznia 1505 r.- 
ibidem, s. 37.

144 A. Bełcikowski, Mikołaj Rej z Nagłowic. Studium literackie, „Pamiętnik Naukowy, Lite-
racki i Artystyczny”, t. 1, Warszawa 1867, s. 6.

145 Ibidem, s. 37.
146 Cyt. za H. Łopacińskim, Ustalenie daty urodzin Mikołaja Reja [w:] Z wieku Mikołaja 

Reja, Warszawa 1905, s. 120.
147 Ibidem, s. 123.
148 Ibidem, s. 119. Przykładowo: J. S. Dunin–Borkowski wymienił datę 5 lipca 1505 r. jako dzień 

urodzin poety [tenże – Genealogia żyjących utytułowanych rodów polskich, Lwów 1895, s. 517].
149 M. Janik, Mikołaja Reja żywot i pisma, Kraków 1923, s. 4; J. Starnawski, Mikołaj Rej, 

Kraków 1970, s. 4.
150 Ibidem, s. 6.
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Należy zauważyć, iż z osobą Mikołaja Reya związanych jest kilkanaście miej-
scowości dawnego województwa lubelskiego i Ziemi Chełmskiej w wojewódz-
twie ruskim151, wśród których należy wymienić przede wszystkim Rejowiec, Ko-
byle, Rybie, Wereszcze Małe152, Siennicę Różaną, Stajne153, Plisków, Ostrów154, 
Popkowice i Skorczyce155 - których był on założycielem, nabywcą, darbiorcą, 
zarządcą (z upoważnienia żony Zofii) lub dzierżawcą. Jak obliczył Jerzy Topol-
ski 156, u schyłku życia autor Postylli był posiadaczem co najmniej 17 całych wsi 
i przynajmniej 12 folwarków. Według klasyfikacji zaproponowanej przez Józefa 
Ryszarda Szaflika, Reya należałoby zaliczyć do grupy bardzo bogatej szlachty157, 
aczkolwiek stan gospodarki w części wspomnianych dóbr i dochody z nich uzy-
skiwane, nakazują zachowanie w tym względzie pewnej ostrożności.

Zakupno znacznej liczby dóbr ziemskich przez Mikołaja Reya miało – jak 
wolno się domyślać – podłoże rodzinne. Nie chcąc dzielić poszczególnych 
majątków miedzy synów (Mikołaja, Krzysztofa i Andrzeja), aby grunta nie 
drobiazgowały się z uszczerbkiem w gospodarstwie i zwiększeniem niezmiernem 
powinności kmieci158, nabywał kolejne wsie, prawdopodobnie z zamiarem 

151 Jak wynika z tytulatury, którą posługiwał się Andrzej z Krupego w dokumencie 
z 1359 r. (pallatinus generalia et capitaneus terre chelmensis), Ziemia Chełmska posiadała 
rangę administracyjną odpowiadającą ówczesnym województwom (cyt. za: K. Myśliński, Ge-
neza i znaczenie…, op. cit., s. 15). 

152 Kobyle, Rybie i Wereszcze Małe znajdują się na terenie gminy Rejowiec.
153 Stajne zostało włączone do Rejowca Fabrycznego w związku z uzyskaniem przezeń 

praw miejskich w 1962 r. Vide Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1962 r. 
w sprawie utworzenia niektórych miast (Dz. U. Nr 41, poz. 188, § 1 pkt 6).

154 Uwaga dotyczy wsi Ostrów (gmina Wojsławice) leżącej na południe od Pliskowa (gmi-
na Leśniowice) w powiecie krasnostawskim; potwierdzeniem domniemania, że to właśnie 
tę wieś nabył Mikołaj Rey – poeta   pozostawił w dziedziczenie swoim sukcesorom, może 
być taryfa mostowego i grobelnego Ziemi Chełmskiej i powiatu krasnostawskiego z 1767 r. 
[w:] APL Księga Grodzka Krasnostawska Rewizyja mostów i grobel w ziemi chełmskiej i po-
wiecie krasnostawskim(…) r. pańskiego 1767-go zdziałana, RMO, ks. 70, k 522 -530v; cyt 
za Z. Góralski, Taryfa mostowego i grobelnego ziemi chełmskiej i powiatu krasnostawskiego 
z 1767 r. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” nr 2, 1967, s. 329–351. W dokumencie 
tym, charakteryzującym m.in. trakt rubieszowski (hrubieszowski), lustrator S. Horoch pisał: 
W tymże przeciągu gościńca karczma na trakcie w lesie Kukawka zwanym do Ostrowa dziedzic-
twa W (Jana Michała) Reja, skarbnika pilzneńskiego należąca, a w posesyi arendownej WJMP 
Ignacego Szorca zostająca; ibidem, s. 332. 

155 APL, KGCh z XVI i XVII w.; S. Paulowa, op. cit. s. 85 i nn.; Z. Kniaziołucki,, Materyały 
do biografii…, op. cit., s. 171-172, poz. 407; s. 192, poz. 451, 452 i 453. Popkowice i Skorczyce 
leżą na terenie gminy Urzędów.

156 J. Topolski, Działalność gospodarcza…, op.cit., s. 23 i nn.
157 J. R. Szaflik, Wieś lubelska w pierwszej połowie XVII wieku, „Rocznik Lubelski”, t. 3, 

1960, s. 113. Podobnego zdania był W. Dworzaczek, aczkolwiek jego klasyfikacja dotyczyła 
ziemiaństwa wielkopolskiego (Skład społeczny wielkopolskiej reprezentacji sejmowej w latach 
1572 – 1655, „Roczniki Historyczne”, t. 23, 1957, s. 307).

158 T. L[ubomirski], Rolnicza ludność w Polsce od XVI do XVIII wieku przez…, „Biblioteka 
Warszawska”, t. 2, 1862, s. 16.
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testamentalnego ich przydziału sukcesorom. Nie jest jednak znany żaden 
dokument o charakterze testamentu, co nie znaczy, że Rey nie pozostawił 
synom ustnego aktu woli w tej sprawie. Pośrednio świadczyć o tym mogą 
zapisy w chełmskich księgach grodzkich i ziemskich z drugiej połowy szes-
nastego stulecia, w których wymieniani są synowie poety, jako posiadacze 
określonych włości.

Szczególną legitymację do przywoływania postaci Mikołaja Reya ma Re-
jowiec – powstały na mocy przywileju, jaki nadał 4 maja 1547 roku wdzięczne-
mu słudze, szlachetnemu Mikołajowi Reyowi z Topoli - król Zygmunt Stary159. 
Miasteczko, wedle przekazów historycznych, miało zostać utworzone po 
wykarczowaniu poręby (ex cruda radice), na dobrach należących do wsi Ko-
byle160, którą wraz z Wola Kobylską, Rubiem i połową wsi Siennica Różana 
oraz przynależnymi do niej gruntami oraz połową Stajnego, poeta otrzymał 
w posagu161 od żony – Zofii Kościeniówny, córki Jana z Wywli (Wywły) 162. 

 Nie do końca jasny wydaje się być ówczesny status prawny wsi Stajne. 
Wprawdzie w różnych dokumentach z pierwszej połowy XVI wieku wystę-
powała ona jako królewska, jednakże Mikołaj Rey, mieniąc się miecz pewne 
częsczi dziedziczne za them zapisem we wssi Sthane163, otrzymał od Zygmunta 
Augusta potwierdzenie dziedziczenia tych części. 

Znacznie wcześniej, za świadectwem Stanisława Siennickiego chorążego 
chełmskiego164, była ta królewska wieś za czynsz w kwocie trzech seth grzy-
wien165 wydzierżawiana przez jego antenatów od króla Władysława III War-
neńczyka, (zapewne po roku 1434). Czynsz ten jako tzw. dobrą, aczkolwiek 
starą, tj. dawno ustaloną sumę, utrzymał Mikołajowi Reyowi król Zygmunt 
Stary w roku 1524(?)166. Analogicznym obciążeniem czynszowym obłożony 
był królewski Plisków, naonczas również przez Okszyca dzierżawiony. Za 

159 Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, op. cit. , s. 187, poz. 441.
160 Ibidem.
161 Według prawa magdeburskiego posagiem nazywano majętność, którąkolwiek żona do 

męża przynosi abo co mężowi za żoną dają dla znoszenia przypadłych brzemion w małżeństwie 
[w:] B. Groicki, Tytuły prawa magdeburskiego, Warszawa 1954, s. 61. Analogiczna zasada 
obowiązywała również w prawie polskim. Cf. B. Lesiński, Stanowisko kobiety…, op. cit., s. 92.

162 Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, op. cit., s. 137, poz. 324; Wywła – to obecnie 
niewielka miejscowość położona na wschód od Szczekocin.

163 APL, KGCh, RMO, ks. 1, k. 62. Dokument ten, wraz z trzema innymi zapisami kró-
la Zygmunta I dla Mikołaja Reja, przytoczył – według akt grodzkich przemyskich - także 
Z. Kniaziołucki, op. cit. s. 320 – 321, jednakże jego tekst różni się w niektórych fragmentach 
istotnie od zapisów utrwalonych w aktach sądu grodzkiego w Chełmie.

164 Szeroko o tej postaci pisał m.in. Stanisław Grzybowski, Mikołaj Sienicki – Demostenes 
sejmów polskich, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. II, 1957, s. 91-132.

165 Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, op. cit., s. 320, poz. 731 I.
166 Podana data, przytoczona przez Z. Kniaziołuckiego, ibidem, istotnie różni się od odno-

towanej w księdze grodzkiej chełmskiej RMO nr 1 z lat 1565-1589, w której wpisano rok 1544.
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prośbą tegoż Mikolaya Reya summy na wssiach przerzeczonych zostały złączo-
ne we wspólny podatek czynszowy w roku 1540.

Po śmierci poety Zofia Reyowa do aktu granicznego komisarskiego ze-
znała potwierdzająco, że Stajne było wprawdzie królewszczyzną, lecz przy-
należną w połowie do dóbr Kobylego prawem dziedziczenia167. Jak świadczą 
niektóre dokumenty, prawo to przetrwało niemal do końca XVII wieku.

Podają różne opracowania168, że ślub Mikołaja Reya z Zofią Kościeniówną 
odbył się w 1531 roku169. Najwidoczniej nie był jednak młody szlachcic finan-
sowo przygotowany do kontraktu małżeńskiego, skoro na kilka dni przed 
nim zaciągnął u Jakuba Smolika, współwłaściciela wsi Bobin pożyczkę na 
niemałą naonczas sumę 900 florenów170. 20 grudnia tegoż 1531 roku, w wi-
gilię święta św. Tomasza, przed krakowskim sądem królewskim Mikołaj 
Rey zapisał żonie jako wiano dziedziczną część wsi Topola et non ultra (i nic 
ponadto)171. Były to tzw. dobra wienne172. Natomiast Zofia, za zgodą szlachet-
nego Jana Kościenia ojca swego, wniosła rzeczonemu Mikołajowi Reyowi 
z Topoli jako dożywotni posag (zwany też oprawą)173 wymieniane już dobra 
położone w Ziemi Chełmskiej174. Powaga urzędu, wobec którego wzajemne 
donacje zostały uczynione, świadczyć może o tym, że był to w istocie cy-
wilno-prawny akt zaślubin. Zgodnie ze świeżo wprowadzonym prawem175, 
dokumenty donacyjne zostały również wpisane do akt ziemskich krakow-
skich. Same zaślubiny wedle ówczesnego zwyczaju - o ile rzeczywiście się 
odbyły - przebiegały zapewne w domu panny młodej, w obecności rodzin 
nowożeńców i zaproszonych gości, a niewykluczone, że także osób duchow-

167 APL, Księgi Grodzkie Lubelskie (dalej jako KGL), ks. 530b (brudnopisy z lat 1615-
1616), k. 495-497v.

168 Np. J. Starnawski, Mikołaj Rej…, op. cit., s. 4.; M. Janik, Mikołaja Reja…, op. cit., s. 
9; Z. Guldon, J. Muszyńska, Mikołaj Rej. Poglądy ekonomiczne i działalność gospodarcza [w:] 
W. Kowalski (red.), Mikołaj Rej z Nagłowic. W pięćsetna rocznicę urodzin, Kielce 2005. 

169 W. Czarnecki i J. Topolski optują za rokiem 1530 r.; cf. W. Czarnecki, Przemiany sieci 
osadniczej w Ziemi Chełmskiej od 1511 roku do końca XVI wieku, „Rocznik Chełmski”, t. 6, 
2000, s. 24 oraz J. Topolski, Działalność gospodarcza…, op. cit. s. 22.

170 Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, op. cit., s. 122, poz. 280 i 281.
171 Wianem, według prawa magdeburskiego określano dar, który mąż względem posagu 

żenie p r z y ślubie [podkr. M.J.K.] mianuje, co jednoznacznie zdaje się przesądzać termin 
kontraktu ślubnego Mikołaja Reja i Zofii Kościeniówny na 20 grudnia 1531 r. [cf. M. Groicki, 
op. cit., s. 61]. Jak pisał B. Lesiński, Stanowisko kobiety…, op. cit., s. 95, wartość wiana nie 
musiała odpowiadać wartości wniesionego przez żonę posagu; mogła być także niższa. Do-
wolność ta funkcjonowała również w następnych wiekach. Topola – to miejscowość położona 
w odległości ok. 5 km na południowy wschód od Skalbmierza.

172 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju…, op. cit., s. 134.
173 B. Lesiński, Stanowisko kobiety…, op. cit., s. 95.
174 Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, op. cit., s. 123, poz. 283.
175 Inwentarz Voluminów Legum, cz. 1, Petersburg 1860, hasło Intromissya alias Wwiąza-

nie, s. 137 – 138.
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nych. Ceremonie takie bowiem łączyły nierzadko w sobie usankcjonowane 
tradycją obrzędy świeckie z kościelnymi176.

Tu należy dodać, że dopiero w drugiej połowie wieku XVI, po Soborze 
Trydenckim (zakończonym w 1563 r.), utrwaliła się w Polsce kościelna for-
ma zawierania małżeństw177. Ostatecznie przepisy dekretu Tametsi, wprowa-
dzające do prawa powszechnego obligatoryjną formę zawierania małżeństw 
kościelnych, przyjęto w Polsce podczas synodu piotrkowskiego 19 maja 
1577 roku178.

 Jest zatem wielce prawdopodobne, że przed sądem królewskim w Kra-
kowie, o czym wspomniałem wyżej, Zofia Kościeniówna i Mikołaj Rey zawar-
li jedynie - a było to naonczas praktykowane – cywilny kontrakt małżeński179. 
Przed Soborem Trydenckim nie istniała bowiem ustalona forma tworzenia 
małżeństw, zaś Kościół katolicki nie sądził, że błogosławieństwo kapłańskie 
jest koniecznym warunkiem do uznania ich ważności180. Trzeba również za-
znaczyć, że zgodnie z ówczesnym prawem, nieprzewidującym zazwyczaj 
wspólnoty majątkowej, dobrami posagowymi Zofii mógł Rey rozporządzać 
jedynie za jej przyzwoleniem181. Takie plenipotencje, o czym nadmieniam 
niżej, otrzymał on w zapisie posagowym z 20 grudnia 1531 roku

Nadto trzy dni później, również za zgodą ojca, Zofia dokonała na rzecz 
męża darowizny pieniężnej w pokaźniej wówczas kwocie tysiąca florenów182. 
Jednocześnie ustanowiła go zarządcą posagowych dóbr oraz pełnomocni-
kiem uzyskiwanych z nich dochodów183. Były to wsie Kobyle, Robie (Rubie) 
i połowa wsi Siennica Różana, po części zakupione w 1508 roku, zapewne 
z przeznaczeniem dla niej, o czym już wspomniałem, przez arcybiskupa An-
drzeja Różę Boryszewskiego184, a także dożywotnie dzierżawy (tenuty) czę-
ści wsi królewskich: Pliskowa i Stajnego185. Te ostatnie zostały przyrzeczone 

176 J. Bardach, B. Leśnodorski, , M. Pietrzak, Historia ustroju…, op. cit., s. 133.
177 Dogmatyczny dekret Soboru Trydenckiego (13.12.1535 – 4.12.1563) o sakramencie 

małżeństwa poddał kwestię zawierania związków małżeńskich kompetencji Kościoła; cf. H. 
Tüchle, Historia Kościoła 1500 – 1715, Warszawa 1986, s. 126. 

178 R., Akta synodu prowincjonalnego lwowskiego w r. 1564 odbytego… (rec.), „Biblioteka 
Warszawska”, 1863, t. 3, s. 338; Z. Zdrójkowski, Dawne polskie prawo prywatne ziemskie od 
połowy XV do połowy XVIII wieku [w:] Historia państwa i prawa Polski, t. 2, wyd. 2, Warszawa 
– Toruń 1966, s. 277.

179 Z. Zdrójkowski, ibidem.
180 J. Pelczar, Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiązują-

cego w Austrii, w Prusach i w Królestwie polskiem, Kraków 1882, s. 13.
181 P. Dąbkowski, Zarys prawa polskiego prywatnego, wyd. 3, Lwów 1922, s.126.
182 Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, op. cit., s. 124.
183 Ibidem, poz. 284.
184 J. Topolski, Działalność gospodarcza…, op. cit., s. 22.
185 J. Topolski, ibidem, s. 21. pisząc, iż w momencie ślubu Zofia Kościeniówna była tenu-

tariuszką także wsi Plisków, popełnił nieścisłość, ponieważ w rzeczywistości dzierżawiła ona 
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- na prośbę małżeństwa Reyów - ich synowi Krzysztofowi przez Zygmunta 
Starego stosownym aktem prawnym spisanym 10 marca 1540 roku186. Jed-
nocześnie król zagwarantował poecie wykupno pozostałych części owych 
włości od innych dzierżawców, aby rzeczony Mikołay Rey uznał łaskę naszą, 
iego zaś syn Krzysztof w dzierżawie i posiadaniu tych wsi i dobr naszych ca-
łych do końca życia swego pozostawał187. (Akt ten można od strony prawnej 
uznać za powtórne nadanie Reyom wspomnianych królewszczyzn). Sprawa 
z wykupem nie była jednak prosta ze względów legislacyjnych – brakowało 
stosownych uregulowań prawnych w tym zakresie. Reyowie mogli zatem 
nadal czuć się dziedzicami jednej połowy Stajnego i tenutariuszami drugiej.

Z punktu widzenia dóbr królewskich, w których występowały części dzie-
dziczne, czyli szlacheckie (jak to miało miejsce w Stajnem), ważny był zapis 
konstytucyjny z roku 1550, nakazujący komisarzom rozgraniczenie dóbr 
królewskich od szlacheckich, zaś starostom zabraniający czynienia krzyw-
dy właścicielom części ziemiańskich przez eksploatację ich lasów barciami, 
ani żadnym sposobem188. Ostateczne rozdzielenie części szlacheckich od kró-
lewskich w kilku ówczesnych miejscowościach uspokoiło - jak w ówczesnym 
języku prawniczym zwykło się mówić - właścicieli tych pierwszych oraz 
określiło przynależny im obszar. W późniejszym czasie dokonano scalenia 
tych części oraz ustanowienia z nich jednolitych majątków ziemskich bądź 
królewskich. Tak postąpiono np. z Depułtyczami Ruskimi, podzielonymi 
niemal do końca XVI wieku na część dziedziczną i część królewską, któ-
rą władca wydzierżawiał określonym osobom stanu szlacheckiego. W roku 
1598 scalono grunty obu części i ustanowiono z nich posiadłość szlachecką, 
zaś sejm warszawski te zmiany zaaprobował189. 

Z uwagi na osobę Zofii Reyowej, dopilnowującej – jak się okaże – dość 
skutecznie spraw granicznych, można domniemywać, iż także w dobrach 
Stajnego dokonano rozgraniczenia części dziedzicznej i części królewskiej. 
Nie udało się jednak ani jej, ani jej synom, dokonać przekształcenia całej kró-
lewszczyzny we własność prywatną. Proces przechodzenia regaliów w ręce 
szlachty zahamowała bowiem realizacja postulatów obozu egzekucyjnego190, 
do którego zresztą należał sam Mikołaj Rey. Miało to skutek taki, że Stefan 
Batory, przenosząc 31 stycznia 1578 roku, podczas sejmu warszawskiego, 

jedynie część tych dóbr królewskich, pozostałych tytułem spadku po Wańce z Kwasiłowa. 
Cf. S. Skibiński, Rodowód Zofii Rejowej, op. cit., s. 12.

186 Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, op. cit., s. 149-150, poz. 353, s. 320-321, 
poz. 731.

187 Ibidem. 
188 APL, KGCh, RMO, ks. 96, k. 536.
189 Ibidem, k. 705.
190 A. Laszuk, Struktura własności ziemskiej w województwie krakowskim na podstawie reje-

strów pogłównego z 1662 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. 41, nr 4, 1993, s. 406.
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prawa do Stajnego z Krzysztofa na pierworodnego syna poety, także Miko-
łaja191, mógł dokonać tego aktu jedynie na zasadzie dzierżawy. (Cesja nastą-
piła prawdopodobnie – co sugeruje Antoni Rey - wskutek prośby samego 
Mikołaja skierowanej do brata o odstąpienie mu tej tenuty192).

Co do pozostałej części Pliskowa, będącej dotąd w posiadaniu Barbary 
Siennickiej, żony Stanisława, podkomorzego bełskiego, to już 2 maja 1541 
roku, w wigilię święta Odnalezienia Krzyża, zeznała ona przed aktami ziem-
skimi chełmskimi, że przelewa i zapisuje swoje prawa własnościowe w rze-
czonej wsi Plisków i w części swojej wsi Stajne na Zofię, żonę Mikołaja Reya, 
zaś jemu samemu daje te dobra w intromisję, czyli w urzędowe posiadanie, 
zrzekając się tym samym swoich praw do rzeczonych części obu wsi kró-
lewskich193. Można domniemywać zatem, że doszło wówczas do skupienia 
całych dóbr Pliskowa i połowy Stajnego w rękach rodziny Reyów.

25 marca 1532 roku, a więc w trzy miesiące po dacie ożenku, Mikołaj Rey, 
heres de Thopolya et tenutarius in Cobile et Rubye, zaciągnął kolejną pożycz-
kę, tym razem u Tomasza z Siennicy, na kwotę 650 florenów, który to dług 
umocnił na kwocie tysiąca florenów, ofiarowanych mu przez Zofię żonę swoją 
najdroższą194 (consortem suam carissima), a także na jej dobrach kobylskich. 
Jednocześnie zezwolił na to, aby rzeczony Tomasz Siennicki – współwłaści-
ciel wsi Siennica Różana - wszedł od razu w posiadanie wspomnianych dóbr 
sposobem zastawu. Dobra miały ponownie wrócić do małżeństwa Reyów 
po zwrocie zaciągniętego u Siennickiego długu – do 25 grudnia 1532 roku.

Także przynależna Zofii część Siennicy Różanej przeszła w niedługi czas 
po ślubie (ok. roku 1537) pod inny zarząd, prawdopodobnie Aleksandra 
Skoruty, dziedzica dóbr wsi Żdżanne, któremu Rey był winien kwotę 100 flo-
renów195. Później, co najmniej od czerwca 1540 roku do Bożego Narodzenia 
1541 roku wieś tę dzierżawiła za niewielką kwotę Zofia Zaleska, której Rey 
zalegał z długiem na sumę 600 florenów196.

Osadnictwo w Kotlinie Rejowieckiej przebiegało zrazu powoli. Oto jesz-
cze w 1533 roku w Kobylem zasiedlone były zaledwie 2 łany, zaś w części 
prywatnej Stajnego – jeden197. Dopiero energiczna akcja zasiedleniowa 
podjęta przez małżeństwo Reyów na początku lat czterdziestych, przynio-

191 Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, op. cit., s. 364, poz. 800.
192 A. Rey (współpr. Jana, Jerzego i Przemysława Reyów), Genealogia rodu Reyów z Nagło-

wic h. Oksza, (dalej jako ARG), maszynopis niepublikowany, Warszawa 2005, s. 17 [hasło 7.2. 
Krzysztof Rey]. Cf. Polski Słownik Biograficzny, op. cit., t. 31/2, z. 129, s. 193, hasło „Rey (Rej) 
Krzysztof z Nagłowic h. Oksza” (oprac. W. Urban).

193 Sienniczka Reyewa, APL, KZCh, Zapisy, ks. 5, op. cit., k. 21. 
194 APL, KGCh, Zapisy, ks. 2,op. cit., k. 318 – 319v.
195 Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, op. cit., s. 137, poz. 324.
196 Ibidem, s. 156, poz. 367 i 368.
197 AGAD, ASK, Dz. I, ks. 34, op. cit., Regestrum perteptis exactoibus (…) 1533, k. 742v.
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sła wzrost areału ziemi uprawnej i liczby mieszkańców w obu tych wsiach. 
(Po ponad czterdziestu latach w Kobylem zasiedlonego było 9,5 łana i młyn 
korzeczny 3-kołowy, w Rubiem – 2 łany, w Stajnem 4,5 łana, zaś w Weresz-
czach – 4 łany zasiedlone i 1 opuszczony198. Dane te dowodnie świadczą 
o wysiłku organizacyjno-gospodarczym, jaki podjęli w majętności kobylskiej 
Zofia i Mikołaj Reyowie, na rzecz wykorzystania jej potencjału agrarnego).

Jak wynika z rejestru poborowego sporządzonego w grudniu 1564 roku 
i określającego wysokość podatku od tzw. dymów, czyli dworzyszcz, jesz-
cze wówczas wspomniana część Siennicy określana była jako Sienicza Roz-
ina al[ia]s Reyowa. Mieszkało w niej naonczas 20 osadników półłanowych 
i trzech zarobników tj. chłopów utrzymujących się z pracy w cudzych gospo-
darstwach. Sołtysem był jeden z włościan nazwiskiem Kilian199.

Wprawdzie nie jest znany toponim wsi, ale dość atrakcyjna wydaje się 
być hipoteza, wedle której nazwa Siennicy pochodzi od założyciela o imie-
niu Sieńko. Przez wiele lat zresztą w dokumentach sądowych z przełomu 
piętnastego i szesnastego stulecia występowała jako Syenicza. Początkowo 
była to zapewne królewszczyzna, szybko jednak podzielono ją, jak to prak-
tykowano w innych tenutach Ziemi Chełmskiej, na część podległą staroście 
i część prywatną. Dowodzą tego zapisy z lat osiemdziesiątych piętnastego 
stulecia200, kiedy to bonorum Regalium tej wsi oraz Wolę Siennicką dzier-
żawił Mikołaj Róża z Borzyszowic (Borszowic), płacąc od każdej dzierżawy 
po czterdzieści grzywien polskich201. Część szlachecka należała właśnie do 
Sieńki, być może wnuka pierwszego osadźcy202. W 1486 roku dotychczaso-
wy właściciel tej części przekazał ją bratu – Janowi, sędziemu grodzkiemu 
krasnostawskiemu203. Jest też pewne, iż w latach dwudziestych XVI wieku 
Wola Siennicka należała do Jana Kościenia204. Oznaczałoby to, iż została ona 
w międzyczasie przekształcona ze wsi królewskiej w wieś szlachecką.

W 1537 roku wyznaczono sądownie – zapewne po raz pierwszy w dobie 
nowożytnej - wschodnią granicę między włościami Rubiego, należącymi do 
dóbr Kobylego a włościami Weremowic-Brykowca. Za punkty graniczne sta-
nowiły stare dęby, na których nacinano po trzy krzyżowe zaciosy205. (O rze-
kome wycięcie przez poddanych z Rubiego jednego z takich wiekowych 
dębów bez mała 250 lat później, wyniknie duża awantura zakończona sądo-
wą protestacją biskupa Franciszka Olędzkiego, dziedzica dóbr Uhra, prze-

198 AGAD, ASK, Dz. I. ks. 51, op. cit., k. 495-495v.
199 AGAD, ASK, Dz. I ks. 37, Regestrum Exationis Contributionum…1564, k. 615.
200 APL, KZKr, Zapisy, ks. 2, k. 210, 254.
201 Ibidem.
202 Już wówczas praktykowano nadawanie wnukom imion dziadów po mieczu.
203 APL, KZKr, Zapisy, ks. 2, op. cit. k. 254v; zob. też k. 265 i 389.
204 APL, KZKr, Zapisy, ks. 3, op. cit., k. 482v.
205 APL. KGCh, RMO, ks. 96, op. cit., k. 173v.
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ciw dziedzicom dóbr Rejowca – Wiktorynowi i Annie z Mierów Zaleskim206. 
Spraw o naruszenie spornych dóbr było w ostatnim dwudziestoleciu wieku 
XVIII znacznie więcej).

Granicę miedzy włością rubieńską (rybieńską) a dobrami Depułtycz Ru-
skich, wyznaczono wówczas tylko na części obszaru leśnego, w okolicach 
Weremowic, do dóbr depułtyckich już wówczas prawdopodobnie przyna-
leżnych. Pozostawiono tymczasem bez wyraźnego rozgraniczenia, co chcę 
zaakcentować, grunty Rubiego i Rahożyc, wówczas już włączonych do dóbr 
depułtyckich. 

Kiedy więc w roku 1540 – za sprawą małżeństwa Zofii i Mikołaja Rey-
ów – komisarze graniczni przystąpili do sypania kopca granicznego między 
Wsią Rubim z iednej, a Wsią Niedziałowicami z drugiey strony, stanęli przy 
nim Dziedzice Dobr wsi Dypułtycz, daley iść kommissarzom niedopuszczaiąc, 
y opowiadając, że to już Las y Grunt do Wsi Dypułtycz należy. Tu należy się 
wyjaśnienie, że przez sporny teren przebiegać miała, sądownie wyznaczo-
na, granica, czyli ściana rubieńsko-rahożycka (vel rubieńsko-depułtycka). 
Tym samym zamierzano zakończyć, rozpoczęte trzy lata wcześniej, wyty-
czanie wschodniej granicy dóbr kobylskich. Na skutek ostrej interwencji 
właścicieli części dóbr depułtyckich (druga część znajdowała się w rękach 
królewskich), kommissarze od dalszego postępowania y Sypania daley kop-
cow wstrzymali się, y pomienioną Granicę w tym mieyscu po usypaniu zwyż 
rzeczonego kopca zabaczyli207 [zapomnieli ją do końca wyznaczyć, niefraso-
bliwie opuścili]. Ten sporny teren będzie użytkowany przez poddanych wsi 
Rubiego i Wereszcz Szlacheckich (dziś Wereszcze Małe) do końca XVIII 
wieku. Pamięć o niesprawiedliwym i niezakończonym sądownie procederze 
granicznym przetrwa wśród miejscowej ludności ponad dwa i pół stulecia.

Jak wynika z treści sporządzonego naówczas aktu granicznego, usypano 
wówczas jako pierwszą tzw. narożnicę, czyli kopiec narożny inter bona Villa-
rum Rubie et Niedziałowice208 i Depułtycze. Tam schodziły się granice, czyli 
ściany trzech włości: depułtyckiej, niedziałowickiej i kobylsko-rubieńskiej. 
Wspomniany kopiec ulokowano na początku łąk, poczynających się przy 
Niedziałowicach i leżących między wsią Kobyle, dziedziczną rzeczonej Zofii 
[żony Mikołaja Reya] a wsią królewską Niedziałowice, który znajdujemy jako 
usypany z ziemi, dobrze widoczny209. Następny kopiec usypano na zachód od 
pierwszego, po drugiej stronie łąk, pod dąbrową (w późniejszym czasie wy-
stępującą prawdopodobnie pod nazwą Kadzielnicy), przy zagłębieniu z wodą 

206 Ibidem.
207 Ibidem, k. 270, 
208 Ibidem, k. 705.
209 Ibidem.
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zwanym Kryniczysko210. Na rzeczonych łąkach linię graniczną między Nie-
działowicami a Rubiem stanowiła ścieżka biegnąca od wsi królewskiej do 
wspomnianego lasu. Idąc dalej, prawdopodobnie w kierunku południowo- 
zachodnim przez dąbrowę ku Kobylemu, wedle błota zwanego Bagno i leżące-
go po prawej stronie wytyczanej linii granicznej, komisarze usypali kolejne 
kopce i znaki graniczne na drzewach poczynili211. 

Topograficzna nieprecyzyjność opisu linii granicznej uniemożliwia prak-
tycznie dokładne jej odwzorowanie między dobrami Kobylego i Rubiego z jed-
nej strony, a włościami Niedziałowic i szlacheckiej części Depułtycz z drugiej.

Niemniej należy przyjąć, że ustalono jednak wschodni zasięg dóbr kobyl-
skich i rubieńskich względem dóbr niedziałowickich oraz po części - wzglę-
dem dóbr depułtyckich. Przy sypaniu kopców byli obecni właściciele części 
dziedzicznej Depułtycz: Aleksander Skoruta, Andrzej Siennicki i jego mat-
ka Barbara z Borysowic (Borszowic), kuzynka Zofii z Kościeniów Reyowej, 
a także sama żona Mikołaja Reya. Komisarze wprawdzie uznali, że wzglę-
dem granicy między wsią Rubie, dziedziczną Zofii Reyowej a Depułtyczami, 
strony uczyniły zgodę, niemniej, co ponownie akcentuję, nie została wytyczo-
na wschodnia rubież Rubiego na północ od usypanej przy Niedziałowicach 
narożnicy, szczególnie na odcinku dóbr rahożyckich. Tymczasem, zdaniem 
komisarzy, żądania prawne Zofii Reyowej względem Depułtycz Ruskich 
(w domyśle: żądanie wyznaczenia granic) zostały w całości wyjaśnione i roz-
strzygnięte212.

Kolejne wytyczanie granic na wschodnich rubieżach dóbr rejowieckich 
przeprowadzono wprawdzie jeszcze kolejno w latach 1551 (kiedy sypano 
dodatkowe kopce), 1593 1595 i 1599213, jednakże – prawdopodobnie - nie 

210 Prawdopodobnie to ten kopiec, nazwany przez autora niniejszej pracy kopcem Zofii, 
został przezeń zlokalizowany i odkryty. Położony jest on ok. 300 m na północ od drogi pu-
blicznej łączącej Kobyle z Niedziałowicami, na wysokości figury przydrożnej, w pobliżu łąk 
należących do Rybiego. Przed II wojną światową właściciel pola, na którym obiekt się znaj-
duje, nieco go wyrównał i na tym niewielkim wzniesieniu posadowił mały dom oraz oborę. 
W celu uznania tego obiektu za kopiec graniczny, 30 sierpnia 2008 r. archeolog Muzeum 
Ziemi Chełmskiej – Andrzej Bronicki wspólnie z autorem pracy dokonał dwóch interwen-
cyjnych odwiertów geologicznych: nieco poniżej szczytu kopca oraz w odległości 2 metrów 
od podstawy kopca (w kierunku południowym). Odwierty potwierdziły, iż obiekt został usy-
pany z materiału piaszczystego, zalegającego pierwotnie dość grubą warstwą w bezpośred-
nim jego sąsiedztwie. To przesądza o uznaniu odkrytego niewielkiego pagórka (mającego 
obecnie kilka metrów średnicy i wysokiego na ok. 1,80 m) za kopiec graniczny, o którym 
wzmiankuje cytowany w zasadniczym tekście pracy dokument.

211 APL. KGCh, RMO, ks. 96, op. cit., k. 705.
212 Ibidem, k. 705v.
213 Ibidem oraz k. 69v; Edmund Mikrus i Bogusław Okopny, Wstępna inwentaryzacja kur-

hanów na obszarze województwa chełmskiego, t. I, Lublin 1984, ss. nlb. zidentyfikowali na in-
teresującym nas obszarze zaledwie 1 kurhan o charakterze kopca granicznego: w Budkach 
k.  Aleksandrii Niedziałowskiej.
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zachowały się żadne autentyczne dokumenty graniczne, fakty te potwier-
dzające. Znamy je jedynie fragmentarycznie ze wspomnianych protestacji 
biskupich, co wręcz uniemożliwia dokładne określenie rubieży poszczegól-
nych dóbr (wsi). Według jednego z takich manifestów, w 1594 r. usypano 
4 kopce graniczne wytyczające zasięg wsi Rahożyce i części szlacheckiej 
Depułtycz względem dóbr rubieńsko-rejowiecko-kobylskich i niedziałowic-
kich214. Jak na taką odległość (ok. 4 km w linii prostej), liczba ich wydaje się 
wystarczająca, a ponadto nie były one przez nikogo z właścicieli dóbr za-
przeczane i zwalczane. Brak jest natomiast pewnych wiadomości o istnieniu 
podobnej granicy, biegnącej od Rahożyc w kierunku północno-zachodnim 
(do Wereszcz Szlacheckich, czyli Reyowych). Na tamtym bowiem odcinku, 
co już akcentowałem, wobec prawdopodobnego braku linii granicznej do-
chodziło do sporów sąsiedzkich.

Wytyczanie granic majętności kobylskiej było – jak sądzę – początkiem 
osadnictwa Reyów w Ziemi Chełmskiej. Kończył się okres wydzierżawiania 
dóbr, a więc okres tymczasowości, rozpoczynał się okres samodzielnego za-
rządzania tymi dobrami. Wymuszała ta zmiana jednak potrzebę zaciągania 
przez przyszłego pisarza kredytów na zagospodarowanie.

W niedługim czasie, dzięki zapobiegliwości i znawstwu ówczesnej agro-
techniki, Reyowie zaczęli zbierać pierwsze efekty swych przedsięwzięć: 
generować dochody, zwłaszcza, iż ceny zbóż - szczególnie żyta - w latach 
1520 – 1550 wzrosły ponad dwukrotnie215. Zwiększał się też sukcesywnie ich 
eksport i tę koniunkturę należało wykorzystać. 

Tymczasem w drugiej połowie listopada roku 1543 Bernard Poniatowski-
-junior na mocy dekretu królewskiego pozwał Jana Kościenia o stawienie się 
– po ustąpieniu z Chełma morowego powietrza - oblicznie na roczkach chełm-
skych groczkich i rozliczenie z zapisu dłużnego danego jego ojcu na kwotę 
tysiąca złotych216, zagwarantowanego na dobrach kobylskich (Kobyle, Wola 
Kobylska, Rubie), Stajnem y inych kniem przyległoscziach. Wprawdzie dobra 
te prawnie zostały przysądzone Zofii, Żonye na then czass urodzonego Mi-
kołaja Reya, jednakowoż dawniejszy zapis zastawny, dokonany w księgach 
chełmskich ziemskich na rzecz Poniatowskiego-seniora, zezwalał wierzycie-
lowi i dotychczasowemu dzierżawcy, na to, by ów mógł w świetle prawa bro-
nić zastawionych wsi od kassdey persony kassdego stanu(…) a zwłaszcza od 
tey tho przerzeczoney Zophyey yako od dzyedzyczki własney tych dobr. Była to ni 
mniej, ni więcej, próba wydziedziczenia przez Kościenia pierworodnej córki 
z przynależnego jej majątku oraz – tak przypuszczam – zapisania go które-

214 APL, KGCh, RMO, ks. 96, op.cit., k. 705.
215 Anonim, Poszukiwania do historyi rolnictwa krajowego, „Biblioteka Warszawska”, t. 3, 

Warszawa 1851, s. 459.
216 APL, KGCh, Dekrety, ks. 3, k. 576v -577.
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muś z trzech synów poczętych z drugiego małżeństwa. Nie jest pewne, czy 
Zofia znała wcześniej szczegóły tego kontraktu dłużnego; ważne, że w sto-
sownym czasie potwierdziła w sądzie własne prawo do rzeczonych wsi217.

Poniatowski oskarżył Kościenia także o to, iż ten dokonał na szkodę wie-
rzyciela we wsystkyem tem przerzeczonem imieniu (majętności) spustoszenia 
lasów, w tym również wycięcia drzew z barciami i pszczołami. Pozywający 
ocenił straty na trzysta grzywien moneti polskiey218. Dodajmy, iż barcie stano-
wiły naonczas znaczne dobro, z którym starannie się obchodzono, a nawet 
objęto je ochroną ustawową219.

Na pierwszą rozprawę, odbywającą się w terminie przyjętym za zawity (nie-
przekraczalny220), Koścień się nie stawił, zatem Poniatowski przypozwał Koście-
nia ponownie na dzień 7 stycznia 1544 roku. Tym razem w zastępstwie dłużnika 
wystąpił jego promotor, żaląc się na wyrok sądu nakazujący zapłatę uzysku za 
niestawienie się Kościenia w poprzednim terminie. Udowadniał on przy tym, że 
datę tamtej rozprawy określono nieprecyzyjnie, (po usmierzeniu terassnieyszego 
morowego powietrza wthemże tho Chelmie) i stąd niesłusznie uznano za zawitą 
(ostateczną), zatem sprawa powinna spaść z wokandy sądowej na zawsze (stro-
nie powodowej – upad wieczny a wieczne milczenie, zaś stronie przypowieszczo-
nej, czyli pozwanej - wolnoscz221). Trzeba przyznać, iż wniosek był daleko idący 
i poniekąd słuszny. Z drugiej zaś strony Koścień wiedział o pozwie, zatem mógł 
zasięgnąć informacji o dokładnym terminie rozprawy ustalonej przez starostę 
chełmskiego Abrahama Drohiczyńskiego. Poniatowski zaś podtrzymał wnio-
sek o materialne zadośćuczynienie mu w postaci zwrotu przez Kościenia na-
leżności wraz z uzyskiem. Sąd, nie mogąc jednoznacznie rozstrzygnąć kwestii 
spornych, przełożył rozprawę na 16 maja tegoż roku.

Oprócz powoda i pozwanego stawiła się także Zofia Reyowa, oskarżając – 
dość nieoczekiwanie – Bernarda Poniatowskiego-juniora o to, iż dzierżawca 
imienie moie własne należące nie wiem ktorem prawem go nabywsssy, tedy ie 
skaził, znisczył, spustoszył a prawie napoły wniwecz obroczył222. Zażądała przy 
tym od byłego dzierżawcy pokrycia zniszczeń dokonanych przezeń w Koby-
lem, Rubiem, Stajnem i Woli z inszemi naległoscziami w niebagatelnej naon-
czas kwocie 3 tysięcy grzywien monety polskiej, tj. 4800 ówczesnych złotych 
polskich223. Za taką sumę można było wówczas kupić sporą wieś.

217 Ibidem, k. 577. Zofia potwierdziła prawo do macierzysny swey iako prawa dzyedzyczka; 
ibidem, k. 613.

218 Ibidem, k. 578v.
219 Anonim, Poszukiwania do historyi…, op. cit., s. 443-444.
220 Vide J. Bardach, B. Leśnodorski, , M. Pietrzak, Historia ustroju…, op. cit., s. 273-274.
221 APL, KGCh, Dekrety, ks. 3, op. cit., k. 608.
222 Ibidem, k. 613-613v.
223 Do końca XVI wieku funkcjonowały dwa systemy obrachunkowe: w złotych i w grzyw-

nach krakowskich; vide J. Szymański, Nauki pomocnicze…, op. cit. s. 600-601.
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Jeśli wierzyć słowom oskarżającej, trzeba wyraźnie tutaj podkreślić wy-
siłek Reyów i ich poddanych poniesiony w związku z regeneracją dóbr po 
rabunkowej gospodarce, prowadzonej przez kilka, a może nawet kilkanaście 
lat przez dzierżawców.

Na rzeczonej rozprawie Jan Koścień powtórzył wniosek wraz z uzasad-
nieniem promotora o oddalenie pozwu Bernarda Poniatowskiego.

Nieoczekiwane oskarżenie powoda przez Zofię Reyową najwyraźniej za-
kłopotało sąd, który rozstrzygniecie sprawy przeniósł na następny termin 
sześcioniedzielny, biorąc sobie czas na rosmyślenie zarzutów występujących 
stron224. Rozprawy przekładano jeszcze parokrotnie, a zapisy sądowe z nich 
przekroczyły 100 stron rękopisu (!).

W tej sytuacji, do rozstrzygnięcia sporu powołano nowego sędziego – To-
masza Siennickiego. Ten wydał wyrok, który i dziś musi budzić zaskoczenie: 
Koścień ma dosicz czynicz Poniatowskiemu i w ten sposób odkupić winy są-
dowe, a zadośćuczynienie może odbyć się przez wwiązanie w jakiekolwiek 
dobra dziedziczne pozwanego leżące w Małopolsce i podległe jurysdykcji 
starosty krakowskiego. Tak więc problem rekompensaty długu Kościenio-
wego przeniesiony został do jego rodzinnych majętności.

Co się zaś tyczy pokrycia szkód wyrządzonych Reyom w dobrach kobyl-
skich przez Poniatowskiego-juniora, sąd się nie wypowiedział. 

Promotor Jana Kościenia oczywiście wyroku nie przyjął do wykonania, 
zapowiadając odwołanie się do sądów wiecowych albo na seym walny gdzie 
by kolwyek w Koronye był225.

Sądzę zatem że, Zofia przebaczyła ojcu próbę zawłaszczenia jej dóbr 
kobylskich, a Rey okazał się również wyrozumiały w stosunku do teścia. 
Już podczas walnego zjazdu szlachty w Krakowie zawarł on 20 lutego 1545 
roku z Janem Kościeniem, umowę na udzielenie mu pożyczki w wysokości 
1800 florenów, otrzymując tytułem zastawu wieś Sieńsko i przynależne jej 
dobra. Wyasygnowanie tak znacznej kwoty przez poetę świadczy o wzro-
ście jego zamożności, będącej skutkiem starań o stałe powiększanie dóbr 
ziemskich, nie tylko w Ziemi Chełmskiej i generowanie z nich coraz więk-
szych dochodów. 

(Dodajmy, iż w tym też 1545 roku pisarz powołany został na świadka ugo-
dy między Uhrowieckimi - z nich wywodziła się Dorota, żona Andrzeja Sien-
nickiego, powinowatego Zofii Reyowej - a Uchańskimi. Dowodzi to spolegli-
wości Reya i szacunku, jakim cieszył się w środowisku szlachty chełmskiej).

Spłata długu zaciągniętego przez Kościenia u zięcia miała następować 
w przyjętych wówczas cyklach rocznych: od Bożego Narodzenia jednego 

224 APL, KGCh, Dekrety, ks. 3, op. cit., k. 616.
225 Ibidem, k. 667.
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roku do tego samego święta roku następnego226. Być może pieniądze posłu-
żyły pożyczkobiorcy do ostatecznego rozliczenia się z nieustępliwym Ponia-
towskim. 

Mimo różnych kontrowersji sądowych, do jakich dochodziło na tle nie-
zapisania w ustawowym terminie w księgach ziemskich krasnostawskich 
przez Reya otrzymanego od Zofii posagu (co było jego obowiązkiem praw-
nym), 1 sierpnia 1550 roku wobec króla Zygmunta Augusta Mikołaj osta-
tecznie skwitował teścia ze zwróconej pożyczki, oddając mu tym samym 
w ponowne posiadanie dobra i wieś Sieńsko227.

Ponieważ dobra kobylsko-rubieńskie odznaczały się wysoką lesistością 
bogatą w starodrzew, wolno następowało pozyskiwanie nowych działek zie-
mi do upraw rolnych. Trudności w karczowaniu leśnych połaci hamowały 
liczebny rozwój gospodarstw zarówno w Rubiem, jak i w Wereszczach przez 
wiele dziesiątków lat. Zatem i wpływy z tych włości nie mogły zadowalać 
Reyów oraz ich sukcesorów. Stąd początkowe próby przerzucania starań 
o rozwój gospodarki na kolejnych dzierżawców – wierzycieli, o czym wspo-
mniałem wcześniej, z wiadomymi już skutkami. 

Nie mając, co najmniej przez kilka lat, należytej siedziby w dobrach Koby-
lego (istniejący we wsi dwór zapewne nie odpowiadał wymaganiom Reya), 
młody dziedzic sporo czasu przebywał poza nimi. Związany własnościowo 
i zapewne uczuciowo z dobrami ojcowskimi, pisał się zawsze jako Nicolaus 
Rey in Topola 228 lub in Naglowicze. Jednakże, co najmniej od roku 1541 by-
wał w Ziemi Chełmskiej zdecydowanie częściej, ponieważ – a jest to wielce 
prawdopodobne – w Kobylem mógł wznieść nowy dwór lub zmodernizować 
istniejący. W tym to dworze rodziły się najprawdopodobniej kolejne dzieci 
Zofii i Mikołaja Reyów.

Jak podał S. Bodniak229, w latach 1540 – 1542, poeta pełnił zaszczytną 
funkcję posła, optując za rychłym utworzeniem unii polsko-litewskiej. Nie 
podzielając przy tym poglądów wielu posłów oraz sprzeciwiając się jałowym 
dyskusjom na forum parlamentu, później już tylko dwukrotnie, w latach 
1557-1558 godził się być przedstawicielem szlachty przed królem230. Wiktor 
Czajewski pisał o nim, iż uchodził naówczas za jednego z najczynniejszych 
posłów231.

Zapewne dla poprawienia własnego ekonomicznego wizerunku, w roku 
1542 na północnej granicy włości kobylskich Rey ulokował nową osadę wiej-

226 Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, op. cit., s. 166, poz. 391.
227 Ibidem, s. 216, poz. 514; Sieńsko – to wioska leżąca na północ od Sędziszowa.
228 Cf. Z. Kniaziołucki, ibidem, np poz. 323 i 441.
229 S. Bodniak, Mikołaj Rej na sejmach, nadb. z „Pamiętnika Literackiego”, r. 25, Lwów 

1928, s. 4.
230 S. Bodniak, ibidem, s. 6, 8.
231 W. Czajewski, Mikołaj Rej z Nagłowic na sejmach, Warszawa 1885, s. 7.
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ską – Sawczyn232, której toponim – na co słusznie zwrócił uwagę W. Czarnec-
ki – uległ z czasem transformacji do Wereszcz; było to zapożyczenie nazwy 
od istniejącej już królewskiej wsi, graniczącej z kobylskimi dobrami233. Od 
razu podkreślmy, że akt lokacyjny napisany został w języku polskim, co na-
leżało wówczas do niemal absolutnych wyjątków. Był więc Rey konsekwent-
ny tak w literaturze, jak też w stosowanym prawie osiedleńczym, stosując 
język ojczysty, czytelny dla zainteresowanych włościan i mieszczan (tekst 
o założeniu Oksy również został zredagowany po polsku).

Dodajmy jednocześnie, iż oficjalnym językiem ksiąg sądowych była na-
ówczas łacina i zdecydowaną większość wpisów czyniono w tym właśnie 
języku234. Dokumenty prawne - tworzone według przyjętych wzorców i zwy-
czajowych formuł – przez swoją unifikację - mogły być analogicznie interpre-
towane. Podobieństwo przywileju lokacyjnego Sawczyna do innych, łaciń-
skich tego typu dokumentów jest widoczne.

I jeszcze jedno. Jak zauważył Jerzy Axer, łacina, a przede wszystkim in-
tarsjowana łaciną polszczyzna, stała się już w XVI wieku ponadetnicznym 
językiem szlachty polskiej235.

Wracając do głównego wątku sprawy, można przyjąć, że dobrze prospe-
rująca w połowie XVI wieku po sąsiedzku tenuta nakłoniła Mikołaja Reya do 
posadowienia podobnej osady, jednakże o innym nieco gospodarczym pro-
filu. Wereszcze Królewskie, założone w 1513 roku w sosnowych borach We-
reszczyńskich236 i zarządzane naonczas przez kniazia Raczuka (Razuka?), były 
osadą pasterską, której mieszkańcy oddawali daniny po części w naturze, 
po części zaś w monecie oraz - co wynika z zapisu – zajmowali się hodowlą 
owiec i wołów roboczych na sprzedaż. Jak się można domyślać, w porze cie-
płej wypasali oni zwierzęta metodą wędrowną, na jesień zaś i zimę (od św. 
Marcina do św. Wojciecha) powracali do swych dworzyszcz. Trudne zapew-

232 Zenon Guldon i Jadwiga Muszyńska, Mikołaj Rej…, op. cit., s. 161, rozminęli się 
z prawdą pisząc, iż Do lokacji [Sawczyna] jednak nie doszło. Inny błąd popełnił przytaczany 
w tej pracy M. Janik, pisząc, iż na miejscu Sawczyna poeta założył później miasteczko Rejo-
wiec; vide M. Janik, Mikołaja Reja żywot…, op. cit., s. 17.

233 APL, KGCh, Wyroki ks. 4, k. 460 [w:] Oblata literarum Wereszczanow; Z. Kniaziołucki, 
op. cit. s. 159 poz. 375 (tekst cytowany przez Kniaziołuckiego różni się nieco od tekstu oblaty 
użytej do autopsji i datowanej na rok 1574); W. Czarnecki, Przemiany…, s. 25; AGAD, ASK, 
Inwentarz starostwa chełmskiego z roku 1545, Vyesz Verescze: Dworiscz wołoski 10 na posłudze 
siedzą(…) woły iałowicze gdzie każą pędzą y posłudze yachacz vinni (…), Dz. 56c, ks. 2649, 
s. 22, 71.

234 J. Choińska-Mika, Łacina mazowieckiej elity politycznej w dobie Wazów, [w:] J. Axer 
(red.), Łacina jako język elit, Warszawa 2004, s. 143.

235 J. Axer, Łacina jako drugi język narodu szlacheckiego Rzeczypospolitej, ibidem, s. 154.
236 J. T. L[ubomirski], Północno-wschodnie wołoskie osady, „Biblioteka Warszawska” 1855, 

t. 4 (40), s. 12 (w przypisach do niektórych prac badawczych notuje się mylnie datę roczną 
publikacji: 1895). Cf. W. Czarnecki, Przemiany sieci osadniczej…, op. cit. s. 26.
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ne było z tego powodu terminowe egzekwowanie danin, dlatego urzędnik 
spisowy zanotował w 1544 roku iż Lepiey ye [tzn. osadników] na czynszu 
osadzicz237, czyli przenieść osadę z prawa wołoskiego na prawo niemieckie.

Mikołaj Rey, mając równie dobre warunki do wypasu bydła i owiec, po-
stanowił jednak bardziej związać kolonistów z nowo założoną osadą. Dlatego 
nakazał im także zajmować się uprawą roli i hodowlą drobnego inwentarza, 
a nadto odrabiać pańszczyznę, o czym piszę dalej bardziej szczegółowo. Na-
leży przypuszczać, iż owce zamierzano hodować zarówno dla wełny, która 
jednak mogła być niewysokiego gatunku238, produkcji sera owczego (woło-
skiego), jak też dla pozyskiwania surowca mięsnego.

Wieś, której zasadźcą uczynił Mikołaj Rey kniazia – Waszkę, założona 
została przypuszczalnie na prawie wołoskim239, co pośrednio wynika z Rejo-
wego aktu lokacji, oblatowanego w chełmskim sądzie grodzkim. Jest to spo-
strzeżenie ważne o tyle, że podówczas cała Ziemia Chełmska należała teryto-
rialnie do województwa ruskiego, gdzie jus theutonicum (dla osad wiejskich) 
i jus magdeburgense (dla lokacji miejskich) nie były jeszcze w powszechnym 
użyciu240. Osady, które otrzymywały prawo niemieckie, zakładane były na 
surowym korzeniu, tj. po wykarczowaniu części lasu241. Wprawdzie na takim 
właśnie terenie ulokowany został Sawczyn alias Wereszcze, jednakże brak 
zezwolenia lokacyjnego, które wydawał król w formie przywileju oraz immu-
nitetu monarszego dla Reya242, a także istniejący wykaz powinności, jakimi 
obciążeni zostali przybyli koloniści, wskazują na zastosowanie przez poetę 
prawa wołoskiego. Ponadto, jak pisał Aleksander Stadnicki243, wsie lokowa-
ne na prawie wołoskim także rozpoczynały swoje przedsięwzięcia osadnicze 
od wycinki krzewów i drzew w celu pozyskiwania działek na dworzyszcza 
oraz pola uprawne.

Prawo wołoskie miało dla Mikołaja Reya tę przewagę nad prawem nie-
mieckim, że pozwalało mu zatrzymać szóstą część kapitału, którą, zgodnie 

237 AGAD, ASK, Inwentarz starostwa...,op. cit. k. 71.
238 Cf. Redakcja, O ważności użytków, jakie kraj odnosi z utrzymywania owiec dobrej rasy, 

„Biblioteka Warszawska”, t. 4, 1843, s.198.
239 Cf. G. Jawor, Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym 

średniowieczu, Lublin, 2000. s. 27 i nn. O szczegółach prawa wołoskiego wiadomo niewiele, 
poza tym, że w prawie tym kary pieniężne wielką rolę grały(…), rozwód okupywał się pewną 
sumą pieniężna, a dziedzictwo obejmował nie najstarszy, lecz najmłodszy syn kniazia (knia-
ziostwa były nierzadko dożywotnie lub dziedziczne); vide A. Stadnicki , O wsiach tak zwanych 
wołoskich na północnym stoku Karpat, Lwów 1848, s. 15-16.

240 Cf. S. Sochaniewicz, Wójtostwa i sołtystwa pod względem prawnym i ekonomicznym 
w ziemi lwowskiej [w:] Studia nad historią prawa polskiego, t. 7, Lwów 1921, s. 57 i nn. Cf. L.Ł., 
O sołtystwach w Polsce, „Biblioteka Warszawska”, t. 3, 1843, s. 280 i nn.

241 S. Sochaniewicz, Wójtostwa i sołtystwa…, op. cit., s. 70.
242 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju…, op. cit., s. 45.
243 A. Stadnicki, O wsiach…, op. cit., s. 17.
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z tradycją zachowywał wójt lub sołtys. Co zaś się tyczy sądownictwa, to 
w tym względzie kniaziowie wołoscy (…) byli przyjemniejsi dla szlachty i dla 
ludu: ich sądownictwo umiarkowane zbliżało się do sądownictwa zwyczajowe-
go244. Dla stabilizacji gospodarczej osady i wewnętrznych w niej stosunków, 
ten element miał znaczenie istotne, bowiem pod prawem zwyczajowym wy-
chowywały się na tych ziemiach kolejne pokolenia.

 Pierwszymi mieszkańcami nowo posadowionej wsi, poza zasadźcą245, 
może byli – najprawdopodobniej w liczbie trzech lub czterech – hodowcy 
i pasterze owiec, którzy przybyli tutaj z niedalekich terenów Rusi Czerwonej 
lub Ziemi Chełmskiej. Mieli oni z pewnością pochodzenie rusińskie (ukra-
ińskie) ponieważ, jak pisał J.T.L(ubomirski), mnogie wsie założone przez Ru-
sinów, wołoskiego prawa zwyczaje przybierały, to jest w miejsce tywona miały 
kniazia, i od bydła składały dziesięcinę.246. Zaangażowanie Rusinów, nie zaś 
Wołochów w zasiedlenie wsi miało tę przewagę, iż powszechne naówczas 
było przekonanie o wiarołomstwie tych drugich i ich niestałości w przyrze-
czeniach247. 

Okazjonalnie dodać warto, że pierwszymi mieszkańcami Żdżannego, wsi 
ulokowanej nieopodal Siennicy Różanej, byli Wołosi, osadzeni na przełomie 
wieku XIV i XV. Niebawem też wznieśli tam własna cerkiew pod wezwaniem 
św. Dymitra248. Miał zatem Rey, odwiedzając Siennicę, możliwość przyjrze-
nia się zarówno organizacji wsi na prawie wołoskim, jak też sposobowi pro-
wadzenia gospodarki pastersko-hodowlanej przez przybyszów bałkańskich. 

Tak oto element wołoski jako słabszy, powoli mieszał się z lokalnym 
elementem rusińskim, a nicią łączącą obie te grupy było wyznawanie wiary 
prawosławnej.

Analizując postępujące w ciągu następnych dziesięcioleci wyludnianie 
się Wereszcz Królewskich, można przypuszczać, iż z procesem tym niemal 
równolegle dokonywało się przenoszenie nazwy tej wsi na bliźniaczy – gdy 
idzie o ludność – Sawczyn. (Zjawisko zmiany nazwy miejscowości można za-
obserwować w niedalekich dobrach Rahożyce, należących już od końca XVI 
wieku - wraz z Depułtyczami Ruskimi i Weremowicami - do dóbr Uhra, na 
gruncie których, skutkiem wyludnienia, założono w XVII wieku wieś Zagro-
dę, początkowo z czternastoma zagrodnikami – stąd nazwa wsi - istniejącą 
do dzisiaj249).

244 J. T. L[ubomirski], Północno-wschodnie…, op. cit., s. 38.
245 G. Jawor twierdzi, że zasadźcami wsi na prawie wołoskim byli niemal zawsze Wołosi.
246 J. T. L[ubomirski], Północno-wschodnie…, op. cit., s. 13.
247 E. Stawiski, O stosunkach handlowych w dawnej Polsce i związku ich z rolnictwem. Wieki 

XV i XVI., „Biblioteka Warszawska”, t. 3, Warszawa 1860, s. 513.
248 http://www.siennica.pl/mapa/zdzanne.htm
249 APL, KGCh, RMO, Ad Officium et Acta praesentia…, 1785, ks. 96, op. cit., k. 273v: (…w 

poźniejszym Czasie, Wieś Zagroda na gruncie Dobr Rahożyc od dziedzicow Dobr Uhra z przy-
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Dotychczasowe dociekania toponomastyczne dotyczące pochodzenia 
nazwy Sawczyna nie wydają się zadowalające. W kronice parafii Rejowiec, 
pisanej przez dłuższy czas przez jej pierwszego proboszcza – Bronisława 
Zakrzewskiego znajdujemy sugestię, iż miano Sawczyna należałoby wiązać 
z ruskim określeniem kaczki („sawka”), zimnych wiatrów („sapy”) lub imie-
niem jakiegoś Sawki, domniemanego mieszkańca tej miejscowości. 

Jak wiadomo, nazwy jednostek osadniczych dość często pochodziły od 
imion lub nazwisk ich założycieli albo zasadźców. Pierwszym zasadźcą Saw-
czyna, o czym wspomniałem, był kniaź Wasko (Waszko). Nie jest więc wy-
kluczone, że nazwa wsi stanowiła palindromiczne odwrócenie rdzenia jego 
imienia (Was – Saw)250. Zatem nie Wasczyn, ale Sawczyn; użycie takiego lite-
rackiego zabiegu, znanego w renesansie, było przez Mikołaja Reya wielce 
prawdopodobne.

Stada, o których mówił tekst lokacji, trzymane były zapewne w pobliskich 
lasach lub dworzyszczach, zaś ich pasterze, zwolnieni na trzy lata z renty 
feudalnej, już w roku czwartym zobowiązani zostali do płacenia po grziwni 
czynszu (co stanowiło równowartość 48 groszy o wadze srebra ok. 200 lub 
więcej gramów)251. Jednocześnie powinnością każdego z włościan było uisz-
czanie daniny w naturze: po korczu owsa, prawdopodobnie miary krakow-
skiej, mierzącego w XVI w. 36 l oraz po dwoie kur. Mieli też oni w obowiązku 
szeszcz dni pyieszich obrabyacz na każdi rok jako pańszczyznę. Liczba dni 
pańszczyźnianych ustanowiona przez Reya zdecydowanie była niższa, niż 
ówczesne normy252 i z pewnością uwzględniała możliwości jej odpracowania 
przez kolonistów wereszczańskich. 

Wymienione powinności wskazują wyraźnie na to, iż mieszkańcy nowo-
założonej wsi prowadzili urozmaicone formy gospodarowania.

Na marginesie powyższych przytoczeń warto zauważyć, iż pańszczyznę 
pieszą świadczyli jedynie ci, którzy nie posiadali bydła pociągowego, a więc 
nie dzierżyli, oprócz terenów pod dworzyszcza (zabudowania), innych grun-

należytościami iest założona). Potwierdza to pozew księdza Franciszka Olędzkiego, dożywot-
niego posesora dóbr Uhra przeciwko Wiktorynowi Zaleskiemu, dziedzicowi dóbr Rejowca, 
w którym zapisano Rahożyce czyli Zagroda (KGCh RMO, ks. 108, op. cit., k. 498). Za świadec-
twem A. Jabłonowskiego, Polska XVI wieku, op. cit. s. 178, w 1564 r. w Rahożycach mieszkał 
1 kmieć łanowy oraz egzystowało 3 zagrodników z działką przydomową.

250 Cf. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień – Sławińska, J. Sławiński, Słownik 
terminów literackich, Wrocław 1988, s. 338, hasło „palindrom”.

251 J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, PWN, Warszawa 1982, s. 588 i nn.; czynsz ten 
sukcesywnie wzrastał od początku doby jagiellońskiej i za Zygmunta Augusta wynosił już 
półtorej grzywny, zaś za Henryka Walezego wzrósł do dwu i pół grzywien (cf. J. T.L., Północ-
no-wschodnie wołoskie osady…, op. cit., s. 18).

252 Konstytucja z roku 1530 ustanowiła dwa dni renty odrobkowej w tygodniu. Sześcio-
dniową pańszczyznę zaczęto wprowadzać od 1581 r.; Zarys historii gospodarstwa wiejskiego 
w Polsce, (przew. S. Arnold), t. 2, 1964, s. 52.
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tów uprawnych, uzyskiwanych często poprzez karczunek lasów i zarośli. 
Tymczasem daniny w owsie świadczą o prowadzeniu uprawy roli przez 
wereszczan Rejowych. Wiadomo ze źródeł, że w pobliskich Wereszczach 
Królewskich kmiecie wołoscy posiadali konie do transportu urzędników 
państwowych i przewozu listów urzędowych253. Być może, używali też koni 
do niektórych prac polowych wereszczanie Mikołaja Reya.

Kolejnymi powinnościami zasadźcy wereszczańskiego i jego podopiecz-
nych były również dostarczanie dworowi Reya sera owczego walaskiego (dwa-
kroć w każdym roku), a także naprawianie szkód - powstałych na skutek ra-
bacji lub napaści - we dworze albo we młynie przy stawie, bo to iest pospoliti 
szkarb. Zaakcentowanie wartości publicznej młyna dla lokalnej społeczności 
mogło oznaczać, iż z jego usług korzystali miejscowi kmiecie, być może nawet 
bezpłatnie. Jednocześnie warto dostrzec i ten fakt, iż tradycja wyrobu serów 
owczych znana była wówczas również w Ziemi Chełmskiej, a najpewniej zosta-
ła przyniesiona wraz z pasterzami wołoskimi. Wyroby te, zapewne wędzone, 
miały bowiem tę cechę, iż odznaczały się wielotygodniową trwałością i mogły 
być przechowywane do konsumpcji przez dłuższy czas. Z uwagi natomiast na 
niską higienę produkcji twarogów z mleka krowiego, te nie cieszyły się popu-
larnością konsumencką we dworach i wśród mieszczaństwa.

Reyowy nakaz suponuje nadto wyraźnie, iż w Kobylem – jako ówczesnym 
centrum kształtującego się klucza – istniał już dwór, stanowiący siedzibę 
dla najbliższej rodziny poety – żony i dzieci254. Obiekt ten, zwany w czasach 
późniejszych starym Dworzyskiem255, istniał jeszcze pod koniec lat osiem-
dziesiątych osiemnastego stulecia i widniał na ówczesnej mapie majętności 
rejowieckiej. Pisano o nim w aktach sądowych, na podstawie zachowanych 
dokumentów podkomorskich, iż w roku 1551 był Rezydencją pod ów czas 
Dziedzica (w domyśle: Mikołaja Reya)256. 

Niewykluczone, że stał on niedaleko lub wręcz obok obecnego pałacu 
Zaleskich (który na mapie z 1811 – 1815 r. występował pod nazwą Schloss 
Kobile i lokowany był obok tej wsi jako jej część)257. Zapewne przy dworze 
funkcjonował także folwark, na którym kmiecie z podległych wsi świadczyli 
pańszczyznę. 

253 AGAD, ASK, Dz. 56 C.1, Inwentarz a Popisaniie dochodow I rzeczi zostalich w starze-
stwie Chełmskim..., 18 marca 1545, k. 22; J. T. L[ubomirski], Północno-wschodnie…, op. cit. 
Wereszcze spełniały listową posługę, s. 13.

254 Pośrednie potwierdzenie tego domysłu znajdujemy, u przywołanego wyżej B. Lesiń-
skiego, Stanowisko kobiety…, op. cit., s. 96, który pisał, że to zwykle na dobrach oprawnych 
(posagowych) żony znajdował się rodzinny dom mieszkalny.

255 APL, KGCh, RMO, ks. 188, k. 791v.
256 Ibidem.
257 Topographisch militarische Charte..., op. cit.; cf. M.J. Kawałko, Akty lokacyjne Mikołaja 

Reja w Ziemi Chełmskiej, „Egeria” nr 2(3), 2005, s. 8.
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Zresztą, jak pisał Andrzej Trzecieski,258 kiedy poecie dostało się w chełm-
skiej ziemi Kobylskie imienie(…) to w tym imieniu, więcej go potem dostawszy, 
przemieszkawał (…).

Rey zwolnił poddanych wereszczeńskich z innych prac, chyba że zdobrey 
Woly za chlebem pańskiem, tj. za całodziennym wyżywieniem dworskim.

Gromadę swoią miecz maią y kniazia swego maią bicz posłuszni259 – pisał 
dalej Rey w oświadczeniu założycielskim. Owa gromada – to ówczesny zespół 
samodzielnie gospodarujących osadników, na czele którego stał zasadźca 
zwany kniaziem, zapisany przez grodzkiego pisarza małą literą, w później-
szych jednak dokumentach sądowych figurujący już jako Waszko Kniaź260. 
Przytaczany wyżej Grzegorz Jawor przekonywał, iż pojawienie się w danej 
osadzie kniazia stanowi dowód na osiedlenie w niej grupy Wołochów i organi-
zację [życia] według przyniesionego przez nich obyczaju261. Do tych obyczajów 
należało m.in. kultywowanie wiary prawosławnej. Tymczasem przywołany 
wcześniej eseista „Biblioteki Warszawskiej” pisał, że Wołochowie odznaczali 
się tym, iż nie składali żadnego czynszu od nadzielonej ziemi, nie wykonywa-
li żadnych folwarcznych prac, lecz opłacali jedynie podatek od bydła i tzw. 
strungę, czyli dwudziestczyznę od hodowanych owiec.262. Poddani z Sawczy-
na alias Wereszcz czynsz natomiast płacili, co pozwala jednak świadczyć – 
a imię zasadźcy zdaje się to również potwierdzać - że byli Rusinami.

Mikołaj Rey - za przyzwoleniem żony Zofii jako prawnej dziedziczki – 
umożliwił też wychodźstwo poddanych (wolność wychodu). Za opłatą kopy 
groszy263, czyli jednej grzywny czystego srebra, mogli oni szwoie [łany] 
zaprzedacz i przenieść się w inne miejsce (zwłaszcza, że nałożony na nich 
wymiar pańszczyzny był wyraźnie niższy od powszechnie wówczas stosowa-
nego, wynoszącego 3 dni w tygodniu264 i raczej nie zachęcał do zmiany sie-
dliska). Jest to niezwykle ważny zapis, ponieważ statut z roku 1505 przywią-
zywał rodziny kmiece do przydzielonego gruntu bez żadnych wyjątków265. 

258 A. Trzecieski, Żywot i sprawy poczciwego ślachcica polskiego Mikołaja Reja z Nagłowic, 
który był za sławnych królów polskich…[ w:] Mikołaj Rej, Wybór pism, Warszawa 1975, s. 342. 
Cf. M. Janik, op. cit. s. 10.

259 Przy lokacjach na prawie wołoskim osadnicy podlegali wyłącznej jurysdykcji kniazia, 
zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych; A. Stadnicki, o wsiach…, op. cit., s. 18-19.

260 APL, KGCh, Wyroki, ks. 4, op. cit.,k. 460 [w:] Et alterarum literarum tenor est talis.
261 G. Jawor, Osady prawa wołoskiego…, op. cit., s. 78.
262 J. T. L[ubomirski]., Północno-wschodnie…, op. cit., s. 14.
263 Z Kniaziołucki, Materyały do biografii…, op. cit., s. 159. Cf. J. Bardach, B. Leśnodorski, 

M. Pietrzak, Historia ustroju…, op cit. , Warszawa 2000, s. 98.
264 T. L[ubomirski], Rolnicza ludność Polsce od XV do XVI wieku, „Biblioteka Warszaw-

ska”, 1857, t. 2, s. 829.
265 Polska Encyklopedia Szlachecka, Organizacja Rzeczypospolitej szlacheckiej, t. 4, s. 67; T. 

L(ubomirski), Rolnicza ludność…, op. cit. s. 246. Statut króla Aleksandra z roku 1505 warował 
wszelki wychód wolą właściciela (ibidem).
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Zdaniem cytowanego G. Jawora, próby opuszczania wsi przez osadników 
wołoskich często spotykały się z odmową ze strony ich właścicieli266. 

Rzecz jasna, zanim kniaź – Wołoch (?) rozpoczął działalność osiedleńczą, 
naprzód otrzymał od Reya omawiany akt lokacyjny, by na jego podstawie 
zwerbować osadników, czyli gromadę i przystąpić wraz z nią do karczowa-
nia gruntu pod uprawę. Zwyczajowym jego obowiązkiem było także pilnowa-
nie granicy dóbr, drogi prowadzącej z Rejowca do Chełma oraz najbliższego 
obszaru leśnego należącego do majętności kobylskiej267.

Zakres obowiązków i praw, jakie zawarł Mikołaj Rey w akcie założyciel-
skim, pozwala widzieć w nim i w jego żonie Zofii nie tylko znawców prawa 
ziemskiego, ale przede wszystkim dziedziców rzeczywiście zatroskanych 
o należyty gospodarczy rozwój Sawczyna, stanowiący podstawę egzystencji 
osadników, ich ekonomicznej stabilizacji. 

Rey jednak, zamyślający już wcześniej, jak to trafnie zauważył R. Szczy-
gieł 268, założenie miasta, zapewne zastanawiał się nad pozyskaniem nowych 
osadników. Transfer niektórych poddanych np. z Wereszcz Szlacheckich 
do przyszłej osady miejskiej mógł się odbywać za zwolnieniem ich z pod-
daństwa, którego miał prawo udzielić – w imieniu żony – sam Rey. Prawa 
miejskiego nabywali kmiecie (i inni, tzw. ludzie luźni oraz przybysze obco-
krajowi) po upływie jednego roku i sześciu tygodni od dnia zamieszkania 
w Rejowcu269. Była to zasada obowiązująca w całej ówczesnej Europie.

Pozyskanie osadników miejskich z własnych dóbr wiejskich i uzyskanie 
przez nich statusu mieszczan wiązało się naówczas z wniesieniem odpo-
wiednich opłat (w przypadku miasta prywatnego pobierał je jego właściciel) 
– dość znacznych jak na owe czasy. Tak więc kmieć, stając się mieszczani-
nem, uiszczał dwie opłaty: wykupną z poddaństwa oraz związaną z nabyciem 
praw miejskich.

Pierwszym zadaniem sołtysa, wójta lub kniazia, powoływanego przez 
dziedzica, było wymierzenie gruntów i sprowadzanie na nie osadników i tak 
zapewne stało się w przypadku zasiedlenia Wereszcz Małych (używana, 
przynajmniej od dwu wieków, aktualna nazwa tej wsi). Nie wykluczałbym 
jednak inspirującej roli samego Reya w rozwoju tej miejscowości. 

Za ową dbałość o zaludnianie osad zasadźcy otrzymywali swoje urzędy 
(sołectwa, wójtostwa lub kniaziostwa) oraz związane z nimi prerogatywy270. 
Do nich należało m.in. uposażenie gruntowe obejmujące łany jako grunty 

266 G. Jawor, Osady prawa wołoskiego…, op. cit., s. 168 i nn.
267 Vide A. Stadnicki, O wsiach…, op. cit., s. 17.
268 R. Szczygieł, Powstanie miasta Rejowca i jego dzieje w XVI wieku [w:] Mikołaj Rej – 

wspólne dziedzictwo kulturowe Polski i Ukrainy, Rejowiec 2007, s. 5.
269 Cf. S. Gierszewski, Obywatele miast Polski przedrozbiorowej. Studium źródłoznawcze, 

Warszawa 1973, s. 63.
270 S. Sochaniewicz, Wójtostwa i sołtystwa…, op. cit. s. 246.
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orne, dworzyszcza pod budowę domostw, grunty pod karczmy, browary lub 
młyny, a także łąki i ogrody.

Zgodnie z ówczesnymi zwyczajami, jedynie sołtysom we wsiach loko-
wanych na prawie niemieckim nadzielano co najmniej 1 łan ziemi, tzw. 
chełmiński, tj. około 17 ha (jeśli był to łan krakowski – nawet do 25 ha).271. 
Zachował się jednak dokument, wprawdzie znacznie późniejszy (1697 r.), 
który potwierdzał jednoznacznie, iż potomek zasadźcy - także Waśko Kniaź 
– gospodarował na Półłanku272, co oznacza, iż przodek jego, zakładający We-
reszcze, taki właśnie nadział ziemi od Mikołaja Reya mógł otrzymać. Rów-
nież sprowadzeni przez kniazia koloniści zostali prawdopodobnie uposażeni 
gospodarstwem półłanowym, ponieważ istniało przekonanie, że przy więk-
szych osiadłościach majętność i budynki niszczeją273. Siedemnastowieczni 
potomkowie kolonistów: Waśko Przystupa i Sidor Chwedko również gospo-
darowali na półłanowych działach ziemi274. (Znacznie wcześniejsze, a także 
ówczesne i późniejsze zapisy w ziemskich aktach sądowych Krasnegostawu 
świadczą o tym, iż półłanowe nadziały gruntów stanowiły lokalną, przyjętą 
w całej Ziemi Chełmskiej, normę podstawową275).

Do zasadźców należało też egzekwowanie należności podatkowych na 
rzecz państwa (np. pogłówne) oraz opłat czynszowych, danin w naturze 
i pańszczyzny na rzecz dziedziców, a także strzeżenie granic danej osady.

Dodajmy tylko, że z wszelkich opłat wnoszonych na rzecz dziedzica zało-
życiel wsi potrącał dla siebie ustaloną w umowie kwotę276.

271 J. Szymański, Nauki pomocnicze…, s. 172 -173; S. Sochaniewicz, ibidem, s. 286 i nn.; 
Zarys historii gospodarstwa…, op. cit., t. 1, Warszawa 1964, s. 392-393.

272 APL, KGCh, RMO, Inwentarz wioski Weresce Szlacheckie nazwaney, ks. 8, k. 39v.
273 Cf. T.L(ubomirski), Rolnicza ludność… op. cit. s. 248; s. 249: Sołtysom do XV wieku 

dawano do 6 łanów, w XVI odbierali do dwóch, w XVII stali się oni gospodarzami ćwiertnemi. 
Cf. np. APL, KZCh, Zapisy, Divisio Smiotankowie, ks. 5, op. cit., k. 302: Pastewnik starzi(…) 
międzi wielkim stawem ziedney Strony a międzi pułłanki kmiecemi Zdrugiey…[1556]. O zróż-
nicowanej powierzchni i rodzajach łanów pisali m.in. S. Śreniowski, Uwagi o łanach w ustroju 
folwarczno-pańszczyźnianym wsi polskiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” nr 1, 1955, 
s. 301 –337 oraz I. Rychlikowa, Staropolskie miary ziemi, „Kwartalnik Historii Kultury Mate-
rialnej” nr 1, 1970, s. 85 – 103 i Wieloznaczność i ewolucja pojęcia łan w Małopolsce w okresie 
folwarku pańszczyźnianego, ibidem, nr 4, 1973, s. 575 –616.

274 APL, KGCh, RMO, ks. 8, Inwentarz wioski..., op. cit., k. 39v.
275 Vide APL, KZKr, Zapisy, ks. 3, k. 148v; ks. 4, k.408v; ks. 6, k. 15v-16; ks. 9, k. 99-99v; 

vide też. E. i K. Arłamowscy, W. Kaput, Lustracja województwa ruskiego 1661-1665. Cz. III. 
Ziemia Halicka i Chełmska, Wrocław 1976, s. 187: Wieś Strupin. W tej wsi było osiadłych 
Pułłanków 15; s. 197: Wieś Czułczyce. W tej wsi było osiadłych pułanków 24, teraz osiadłych 
pułanków 41/4 itp.

276 S. Sochaniewicz, Wójtostwa i sołtystwa…, op. cit. s. 247 -249. Vide też Marta Romanow-
ska, Uposażenie wójtów dziedzicznych miast Małopolski w XIV-XV w., „Czasopismo Prawno-
-Historyczne” , t. 53, z. 1, 2001, s. 73 i nn.
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Kniaź, analogicznie jak sołtys, miał ponadto prawo sądzenia osadników 
nie tylko za drobniejsze przewinienia, ale również za zbrodnie przeciw życiu 
(zranienia, obcięcie członków ciała, mężobójstwo) oraz zbrodnie przeciw 
mieniu (kradzieże i podpalenia)277. Uprawnienia kniaziowskie obejmowały 
także sądownictwo cywilne, czyli rozstrzyganie zatargów sąsiedzkich. 

Warto nadmienić, że jeszcze w księgach poborowych z roku 1564 uży-
to nazwy osady jako Sawczin alias Werescze278. Liczyła ona wówczas wciąż 
8 osadników półłanowych, a nadto jednego zagrodnika, tj. kmiecia utrzy-
mującego się z pracy najemnej w cudzym gospodarstwie. Dla porównania: 
w Rubiem zasiedlonych było naonczas 7 łanów (zapewne przez 14 osadni-
ków) i mieszkało tam ponadto dwóch inguilinis279. Natomiast pobliskie Nie-
działowice, będące wsią królewską zarządzaną przez sołtysa o imieniu Wa-
syl, zamieszkiwało 30 włościan półłanowych, trzech zagrodników oraz jeden 
rzemieślnik280.

Dopowiedzmy, iż od roku 1552, na mocy uniwersału, wprowadzono dla 
wsi wołoskich podatek poborowy z ról, jeśli je mają, albo z dworzyszcza po 
20 groszy, a którzy ról nie mają, tedy od sta owiec po 10 groszy281. Wysokość 
podatku obowiązywała do 1578 roku, kiedy to podniesiono go do 30 groszy 
(1 floren) od roli i dworzyszcza i do 20 groszy od stu owiec.

Tymczasem zupełnie podupadły Wereszcze Królewskie; w 1578 roku za-
mieszkiwało je prawdopodobnie już tylko dwóch półłanowych Wołochów282, 
co przed Reyami otworzyło szansę zagospodarowania tej rolniczej niszy 
i uczynienie z własnych Wereszcz lokalnego centrum przetwórczo-usługo-
wego, a tym samym zabezpieczenie bytu zamieszkałych tam poddanych. 
Nadchodziły jednak czasy regresu ekonomicznego, które miały dotknąć 
także klucz rejowiecki.

Bogacenie się sołtysów nie było po myśli wielu dziedzicom, dlatego mocą 
konstytucji z roku 1563 mogli oni – z zachowaniem procedury i po uiszcze-
niu pewnej kwoty (najczęściej 40 grzywien od łana) - stać się posiadaczami 

277 S. Sochaniewicz, Wójtostwa i sołtystwa…, op. cit., s. 196 -197; L.Ł., O sołtystwach…, op. 
cit., s. 318.

278 AGAD, ASK, Regestrum Exactonis contributionum Publicarum… błędnie zanotowano: 
Sawczin alias Robie Dz. I, nr 37, k. 586; prawidłową nazwę (Sawczin alias Wereszcze) podał 
A. Jabłonowski w dziele Polska XVI wieku…, op. cit., s. 181. Z. Guldon i J. Muszyńska, Mi-
kołaj Rej…, op. cit. s. 167, na załączonej mapce błędnie ulokowali Sawczyn na południowy 
zachód od Rejowca, a ponadto Wereszcze (Szlacheckie) potraktowali jako osadę odrębną od 
Sawczyna.

279 AGAD, ASK, Dz. I, nr 37, Regestrum Exactionis…, op. cit., k. 586.
280 Ibidem, k. 613c.
281 Cyt. za A. Stadnicki, O wsiach…, op. cit., Lwów 1848, s. 4.
282 AGAD, ASK, Dz. I, nr 51 (mf 4125), k.495v. Spis mieszkańców wsi królewskich w 1578 

r. związany był z koniecznością wystawiania z każdych 20 łanów jednego wybrańca, czyli 
pieszego rekruta; cf. Zarys historii gospodarstwa…, op. cit., t. 2, Warszawa 1964, s. 54. 
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sołectw.283 Pozwalało to na przyłączanie majątków sołeckich do włości pań-
skich. Wykupieni sołtysi lub wójtowie stawali się teraz urzędnikami, zależ-
nymi od woli właścicieli dóbr.

Mógł tak postąpić również i autor Krótkiej rozprawy. Tymczasem niespeł-
na na rok przed śmiercią, 11 listopada 1568 r. potwierdził on w Rejowcu do-
tychczasowe przywileje dla Waszki Kniazia zostawiając go dożywotnio na 
starim czynszu i na starim prawie iego oraz obligując potomki szwe do respek-
towania nadanych zasadźcy – praw284. Ponadto rozszerzył je o możliwość bu-
dowy przez Waszkę słodowni, browaru i karczmy, a także świadczenia usług 
w zakresie produkcji i zbywania słodu oraz zatrzymywania 1/3 należności 
od jego sprzedaży. Zobowiązywał się również Rey do wyposażenia piwowar-
ni w stosowne urządzenia, w zamian za sprzedaż swego trunku w gospodzie 
sołtysa. Kniaź miał też prawo warzyć piwo na własne potrzeby285, ale przy 
tym winien dąbrów przeglądacz a syekirę na pole bracz, zapewne dla oczysz-
czania gruntu ornego z zarośli i karpy oraz pozyskiwania nowych terenów 
pod uprawę.

Rozszerzenie zakresu praw dla Waszki Kniazia świadczy o tym, iż Mi-
kołaj Rey żywo interesował się stanem gospodarczego rozwoju Sawczyna 
alias Wereszcz oraz widział potrzebę ekonomicznego wzmocnienia same-
go zasadźcy. Ten był najwidoczniej człowiekiem przedsiębiorczym i dobrze 
dbającym o interesy właścicieli, umiejącym zaskarbić sobie ich względy.

Decyzja powyższa dowodzi także, iż poecie nieobca była znajomość ów-
czesnego prawa cywilnego i gospodarczego. Świadczy ona przede wszyst-
kim o docenianiu ciężkiej pracy kmieci na czele z kniaziem, czemu zresztą 
dawał wyraz w swoich utworach286.

Z powyższego wynika także kolejny wniosek, iż Rey próbował jednak 
przestawiać profil gospodarki w dobrach kobylskich z hodowlanej na ho-
dowlano-uprawową, zawierającą elementy produkcji i przetwórstwa (pro-
dukcja serów wołoskich). W upadku Wereszcz królewskich dostrzegł 
Okszyc szansę na poprawę położenia ekonomiczno-gospodarczego własnej 
wsi, położonej w pobliżu niebitego traktu z Chełma do Rejowca.

Przyglądając się ówczesnym granicom klucza rejowieckiego, stwierdzić 
należy - nie bez pewnego zaskoczenia – że był on otoczony z trzech stron 

283 Volumina Legum, Konstytucye Seymu Koronnego Warszawskiego Roku Pańskiego 1563 
y 1564, nr 31, t. 2, Petersburg 1859, s. 28; L.Ł. O sołtystwach…, s. 119 i nn.

284 Decyzja Mikołaja Reya zgodna była w tym względzie z konstytucją piotrkowską z 1563 
r. O dożywociach, według której dożywocie na każdej starej summie iest dobre (c.f. Volumina 
Legum, t. 2, Petersburg 1859, s. 16); potwierdzenia praw nadanych mieszkańcom Wereszcz 
Szlacheckich przez pisarza dokonał w 1575 r. jego syn Mikołaj – APL, KGCh, Dekrety, ks. 4, 
k. 459v-460.

285 APL, KGCh, Wyroki, op. cit. k. 460, 1574 r.
286 J. Starnawski, Rej – Kochanowski [w:] Mikołaj Rej z Nagłowic…, op. cit., s. 27.
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pasem dóbr królewskich. Od południowego wschodu graniczył bowiem z do-
brami Niedziałowic od zachodu ze wsiami Stajne i Krzywowola, zaś od pół-
nocy z Wereszczami Królewskimi. Jedynie od wschodu i południa Reyowie 
mieli za sąsiada skoligaconego z nimi – Macieja Siennickiego, podkomorzego 
chełmskiego287. Dobra rejowieckie stanowiły więc swoistą enklawę własno-
ściową, co miało ten skutek, że poeta nie prowadził praktycznie sporów z bez-
pośrednimi sąsiadami – zarządcami królewskich osad, ani też z właścicielami 
szlacheckiej części Depułtycz Ruskich, Rahożyc i Weremowic.

O sporach i zatargach poety istniejących z dala od „gniazda rejowieckie-
go” pisała jednoznacznie Stanisława Paulowa. Jej zdaniem, poeta wykazy-
wał pieniackie usposobienie, nielicujące z wzorcami, jakie kreślił w swoich 
utworach. Żył on ponoć w niezgodzie z dziedzicami Rakołup, Żdżannego, 
Czerniowa (Czerniejowa), Hańska, Siennicy, Pawłowa i innych288. Jed-
nym z koronnych dowodów na poparcie tej tezy miał być długoletni zatarg 
z współwłaścicielem wsi Hańsko (Hańsk) Andrzejem Hańskim, wywołany 
przez Reya. Tymczasem istnieją dowody na to, że Okszyc, celem unikania 
sporów z Hańskimi – zresztą nierzadko procesującymi się między sobą289 
- o naruszanie jego nieruchomości ziemskich, oddzielił je od pozostałych 
dóbr płotami290. Jako znaki graniczne, niekwestionowane zresztą przez Hań-
skich, podlegały one ochronie prawnej. Dowodzi to raczej prób porządkowa-
nia przez poetę stosunków majątkowych i sąsiedzkich z Hańskimi, niż ich 
zaogniania. W 1545 roku natomiast zaproszono poetę jako świadka ugody 
granicznej między Uchańskimi a Uhrowieckimi291, co akurat przeczy tezie 
Paulowej o pieniackim jego charakterze.

Być może część przypisywanych przez S. Paulową poecie przywar należa-
łoby odnieść do jego syna, także Mikołaja. Eksponowanie przez nią jednost-
kowych spraw o naruszenie dóbr przez Mikołaja Reya-seniora – nie zawsze 
dowodzących jego bezsprzecznej winy lub co najmniej prowokacji - a pomi-
janie, przy ocenie moralnej poety, jego ugodowego w szeregu przypadkach 

287 J. Ternes, Sejmik chełmski za Wazów (1587-1668), Lublin 2004, s. 55.
288 S. Paulowa, Materiały do biografii…, op. cit., s. 93. Nie jest, jak się wydaje, możliwa 

weryfikacja zarówno wymienianych przez autorkę dokumentów, jak i zawartych w nich infor-
macji, ponieważ nie sprecyzowała ona z jakich serii ksiąg ziemskich i grodzkich korzystała, 
ani jakie skrajne daty te księgi obejmują. Niekorzystne opinie o poecie powtórzył za S. Paulo-
wą m.in. Mirosław Marek Dederko, Rozgraniczenie dóbr ziemskich: Chotcze, Łowcza i Sawin, 
„Rocznik Chełmski”, t. 10, Chełm 2006, s. 262.

289 APL, KZCh, Zapisy, Concordia Hanskich, ks. 5, k. 293 – 293v; 4 maja 1556 r. Jerzy 
Hański – Abramowicz i Michał Hański – Hussak zawarli wieczystą ugodę i skasowali 20 
wzajemnych dotychczasowych pozwów sądowych o wchodzenie bydła w szkodę i naruszanie 
stawu wielkiego.

290 APL, KZCh, Acta sunt et in villa Hansko in domo Nobilis Alexij Hanski, ks. 5, op. cit., 
k. 502.

291 APL, KGCh, Zapisy, ks. 5, op. cit., k. 122v.
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stosunku do sąsiadów, nakazuje zachowanie ostrożności w przyjmowaniu 
osądów wspomnianej autorki.

Wniosek ten zdaje się znajdować potwierdzenie w pozwie skierowanym 
w 1577 roku przez Andrzeja Hańskiego do Pawła Orzechowskiego i Andrze-
ja Reya, w którym powód zaproponował polubowne załagodzenie dotych-
czasowych sporów miedzy stronami292. W tym samym roku Hański pożyczył 
był Mikołajowi-juniorowi 600 florenów, a fakt ten zaszedł już po domniema-
nej ugodzie z Andrzejem.

Przykładem zaufania do Mikołaja-pisarza może być zeznanie złożone 
przez Pawła Bystrama z Popkowic, który w 1547 roku zapisał mu wszystkie 
swoje dobra ruchome i nieruchome293. S. Paulowa określiła natomiast ten fakt 
jako początek kampanii o zdobycie dóbr Popkowice i Skorczyce 294.

Już wtedy w dokumentach królewskich Mikołaj Rey określany był jako 
rymarz, a więc poeta295, człowiek składający rymy. (Za pierwszy drukowany 
utwór Reya uznaje się jednak prozatorski przekład Psalmu Dawidów CXIII, 
który ukazał się w 1533 r.)296. W opinii Tadeusza Ulewicza poeta stanowił 
autorytet kulturalny szlachty i chlubę jej pokolenia już schodzacego297. Dodaj-
my do tej opinii także wiadomość, iż w wieku XVI nie uczono w szkołach 
języka polskiego – powszechnym językiem urzędowym, a początkowo i lite-
rackim była łacina298. Rey, jak powszechnie wiadomo, pierwszy wprowadził 
do literatury, i jako jeden z pierwszych - do aktów lokacyjnych (dotyczących 
założenia Sawczyna czyli Wereszcz), język narodowy. Trudno jednak nie 
zgodzić się ze spostrzeżeniem Alexandra Tyszyńskiego299, iż utwory literac-
kie Mikołaja Reya raz natchnąwszy spółczesnych do nowej drogi, następnie 
zatarte zostały popularnością następców, same nie przystały do smaku ogółu 
(…) i znikły nawet z obiegu w kraju (…).

Co najmniej kilka lat przed śmiercią Mikołaj Rey - poeta wydzierżawił 
Sawczyn (Wereszcze Małe) i Rubie Jakubowi Hanusowi (1565 r.), który jed-
nak na kmieciach wereszczańskich, m.in. na Wasiliusie (Waszce) i Hawryle 
Kniaziach, dopuszczał się jawnej przemocy (pobicia, uwięzienia)300.

Pięć lat po założeniu Sawczyna, 4 maja 1547 roku, w dzień św. Floriana, 
patrona Krakowa i obrońcy przed pożarami, Mikołaj Rey otrzymał na Wawelu 

292 APL, KGCh, Zapisy, ks. 6, k. 10v-11.
293 APL, KZCh, Zapisy, Rei cum Bisthram. Ex copia, ks. 5, op. cit., k. 186v – 187v.
294 S. Paulowa, Materiały do biografii…, op. cit., s. 90.
295 T. Ulewicz, Żywot i sprawy poćciwego ślachcica polskiego Mikołaja Reja, b.m.d.d., s. 658.
296 M. Janik, Mikołaja Reja żywot…, op. cit., s. 14.
297 T. Ulewicz, Żywot i sprawy…, op. cit., s. 658.
298 Anonim, Kronika literacka, „Biblioteka Warszawska”, t. 40, Warszawa 1850, s. 529.
299 A. Tyszyński, Prelekcya wstępna historyi literatury polskiej z r. 1866 w Szkole Głównej 

Warszawskiej przez…, „Biblioteka Warszawska”, t. 4, Warszawa 1866, s. 343.
300 APL, KGCh, Wyroki , ks. 4, op. cit., k. 464v, k. 468-468v, k. 470v, k. 486v.
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z rąk 80-letniego króla Zygmunta Starego (1467 – 1548) przywilej na założenie 
i zbudowanie na dobrach dziedzicznych żony, w pobliżu Kobylego – miasta 
Rejowiec. Zostało ono posadowione na prawie magdeburskim, po wykarczo-
waniu części lasu. Wobec braku badań archeologicznych osadnictwa wcze-
snonowożytnego w pobliżu obecnie istniejącej osady, można jedynie domnie-
mywać, iż pierwotnie znajdowała się ona w nieco innym miejscu.

Niewykluczone, iż miasto powstało przez przekształcenie i powiększenie 
dotychczasowej Woli Kobylskiej, której zanik zbiegał się czasowo z lokacją 
Rejowca i której położenie trudne jest do zlokalizowania. Być może dlatego 
właśnie Rey już znacznie wcześniej, na co zwrócił badawczą uwagę Ryszard 
Szczygieł301, pisał się parokrotnie jako dziedzic rejowiecki, traktując zapew-
ne kolonię (wypustkę) kobylską jako zaczątek własnego miasta. Był to tzw. 
prelokacyjny jego okres, charakteryzujący się przygotowaniem założeń 
urbanizacyjnych oraz poszukiwaniem nowych osadników302.

Poeta uzyskał dla Rejowca prawo do organizowania dwu jarmarków rocz-
nie: w dzień św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) i w dzień św. Michała Archa-
nioła (29 września), a także cotygodniowych targów lokalnych – we środy 
(była to norma, jaką stosowano w stosunku do miast małych)303. Zarówno 
jarmarki, jak i targi miały współkształtować pomyślny rozwój nowej jednost-
ki osadniczej, a także wpływać na podnoszenie rentowności całego, już wów-
czas ostatecznie się kształtującego, klucza rejowieckiego. Czas pokazał, iż 
oczekiwania Reya w tym względzie za jego życia nie całkiem się spełniały. 
Także jego sukcesorom teren ten nie przynosił spodziewanych dochodów.

Liczne pożyczki gwarantowane na tych dobrach i ich zastawy, o czym 
jeszcze będzie mowa, świadczą, że dla następców pisarza (syna Mikołaja 
i wnuków z tej linii), klucz pełnił długo rolę dość bezpiecznego gwaranta 
szlacheckiej egzystencji. Było zaś tak dopóty, dopóki prowadzona tam go-
spodarka rolna nie nabrała charakteru nadmiernego wyzysku fizycznego 
i ekonomicznego, co w efekcie spowodowało za czasów ostatniego z Reyów 
rejowieckich - Bogusława (zm. 1691 r.)304 dość nagminne zbiegostwo podda-
nych do innych majątków.

301 R. Szczygieł, Powstanie miasta Rejowca…, op. cit., s. 5.
302 Vide R. Szczygieł, Rozwój sieci miejskiej Lubelszczyzny do końca XVI wieku, referat wy-

głoszony podczas konferencji naukowej pt. „Miasta Lubelszczyzny w średniowieczu i okresie 
wczesnonowożytnym. Problemy i perspektywy badawcze”, Lublin 6-7.12.2007.

303 Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, op. cit. , s.187, poz. 441; cf. Paweł Jusiak, Geo-
graficzne aspekty lokalizacji miast Firlejów, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej 
pt. „Miasta Lubelszczyzny…, Lublin, 6 -7.12.2007.

304 APL, KGCh, RMO, Inwentarz Maiętności Reiowieckiey z Wioskami…, ks. 5, op. cit., 
k.150 -151.
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Powracając zaś do przywileju lokacyjnego Rejowca należy podkreślić, iż 
jego legislacyjna konstrukcja nie odbiegała od przyjętych naonczas wzor-
ców305. Wyodrębnić można w nim następujące części306:
I.  inwokcję (My Zygmunt z Bożey łaski krol polski… ninieyszym oznaymuie-

my, tym ktorym wiedzieć należy…)
II.  dyspozycję lokacyjno-prawną, w skład której wchodzą:

a) narracja, podająca powody, dla których pozwolenie na założenie mia-
sta zostało przez monarchę udzielone (…iż My wysoko sobie poczytuiąc 
godne wdzięczności służby urodzonego Mikołaia Reya z Topoli, w kto-
rych zawsze okazywał Nam ochoczą gorliwość y do dziś szczegolne o nią 
wykazuie staranie, chcąc także łaski Naszey krolewskiey u niego y iego 
prawnych sukcesorow wieczną pamięć pozostawić…)307,

b) pozwolenie na założenie i wzniesienie w dobrach Mikołaja Reya, na 
surowym korzeniu, opodal wsi Kobyle w Ziemie Ruskiey y powiecie 
chełmskim miasta o nazwie Rejowiec,

c) nadanie miastu y iego obecnym y przyszłym obywatelom prawa magde-
burskiego, a tym samym uwolnienie ich od wszytkich y poszczegolnych 
prawa polskiego ciężarow y powszechnych zwyczaiow, także w zakresie 
spraw karnych,

d) określenie zakresu jurysdykcji mieszczan wobec wójta i jego podle-
głości prawnej (…w sprawach tak wielkich iako y małych, kradzieży 
czyli też morderstwa, uszkodzenia członkow abo gwałtu w granicach tego 
miasta uczynionych y iakichkolwiek innych poważnych występkow, po-
zwani nie będą powinni odpowiadać, ani żadnych kar nie będą zobowią-
zani płacić [urzędnikom królewskim], lecz [tylko] przed swoim woytem, 
zaś woyt przed swoim panem dziedzicznym w tym czasie będącym y nie 
inaczej iak podług prawa niemieckiego, skarżącym na niego powinien 
będzie odpowiadać),

e) ustanowienie dwu targów rocznych czyli jarmarków (w terminach 
podanych wyżej) i lokalnych targów cotygodniowych w każdą środę 
oraz wyłączenie z możliwości prowadzenia handlu przez tych, ktorym 
prawa pospolite kupczyć towarami zabraniaią308,

305 Jak pisał R. Szczygieł, Lokacje miast w Polsce XVI wieku, Lublin 1989, s. 109, szesna-
stowieczny przywilej lokacyjny składał się w dyspozycji z trzech części: zezwolenia na lokację 
miasta, nadania osadzie prawa miejskiego oraz nadania uprawnień gospodarczych i wolnizny.

306 Pełny tekst przywileju w przekładzie Mariana Janusza Kawałko i Anny Chursan na 
język polski ukazał się w kwartalniku „Egeria”, nr 2(3), op. cit., 2005; vide M. J. Kawałko, Akty 
lokacyjne Mikołaja Reja w Ziemi Chełmskiej, s. 5 – 6.

307 Cf. R. Szczygieł, Lokacje miast…, op. cit., s. 110.
308 Zakaz handlu dotyczył osób wyznania mojżeszowego, o czym mówił statut z 1538 r.: Chcemy 

aby Żydowie nie mieli wolnego kupiectwa we wszystkich rzeczach (…) także umowy i postanowienia 
które z niektoremi miasty wiekszemi królestwa naszego mają, we wszystkim niech trzymają, cyt. za 
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f) pozwolenie na pobieranie opłat targowych, tzw. foraliów, z przezna-
czeniem ich na naprawę dróg, mostów i grobli znajdujących się w ob-
rębie dóbr kobylskich,

III. formułę testacyjną, zawierającą listę świadków nadania Reyowi omawia-
nego przywileju (z Samuelem Maciejowskim, biskupem krakowskim 
i Piotrem Kmitą, kanclerzem wielkim koronnym na czele).
Interesujące z poznawczego punktu widzenia było i to, iż pod aktem podpisa-

ło się co najmniej dwóch ówczesnych zwolenników reformacji: Jakub Uchański 
– naonczas archidiakon warszawski i Jan Przerębski – prepozyt kapituły kate-
dralnej w Krakowie. To oni, ale także Mikołaj Rey, już w 1544 roku uchodzili, 
zdaniem Józefa Łukaszewicza, za pierwszych zwolenników reformacji i wy-
znawców protestantyzmu309. Za wstawiennictwem takich właśnie dostojników, 
urzędników i dziedziców miały w Małopolsce powstawać zbory kalwińskie, któ-
re zakładano w miejsce kościołów i cerkwi prawosławnych. Rejowiec jednak, 
jak czas pokaże, za sprawą Reya, a także późniejszych właścicieli dóbr rejowiec-
kich – Orzechowskich, niezupełnie dopasował się do tej zasady. 

Podkreślmy jednak, że listę królewskich świadków wpisanych do aktu lo-
kacyjnego otwierał zagorzały przeciwnik reformacji – Samuel Maciejowski. 
Mógł więc Rey mieć dodatkową satysfakcję z powodu uczestnictwa we wrę-
czeniu przywileju osób wysokiego stanu i pochodzenia oraz różnych wyznań 
i poglądów na dogmaty wiary katolickiej.

Jeżeli przy tej okazji pytamy, od kiedy Mikołaj Rey stał się wyznawcą 
kalwinizmu, z pewnością nastąpiło to po uchyleniu przez sejm w roku 1543 
wcześniejszej konstytucji, na mocy której protestanci mieli być karani utratą 
życia i majątków310. Począwszy od 1545 roku, niektóre poglądy Jana Kalwi-

M.P. Sawicki, Żydzi. Ich dzieje ze względu na stan obecny Polski mieszkańców wyznania mojżeszowe-
go, Warszawa 1865, s. 276–277; (cf. Inwentarz Voluminow Legum, op. cit. s. 621), Statut ten został 
potwierdzony przez Zygmunta Augusta konstytucją piotrkowską z 1563 r. pt. O żydziech (Volumi-
na Legum, t. 2 Petersburg 1859, s. 20). Omawiany zakaz nie wykluczał uprawiania rzemiosła. Jak 
pisał B. Mark, w XVI w., kiedy nastąpił wyraźny wzrost ludności żydowskiej w Polsce, nie było 
już prawie żadnego miasteczka, w którym by nie byli zawodowo czynni rzemieślnicy żydowscy (vide 
B. Mark, Rzemieślnicy żydowscy w Polsce feudalnej, „Biuletyn ŻIH”, nr 9-10, Warszawa 1954, s. 22). 
Niektóre miasta, (np Krasnystaw w 1578 r.) uzyskiwały szczegółowe przywileje, na mocy których 
niewolno bydź ma lokować się ani zamieszkiwać wiecznemi czasy Ludowi Starozakonnemu („Opi-
sanie Historyczne i Topograficzno-statystyczne Miasta Narodowego Krasnegostawu w Województwie 
Lubelskim Obwodzie Krasnostawskim położonego”, AGAD, KRSW, 1820 - 1821 r., ks. 3194, s. 26). 
Również synod krakowski z roku 1542 okazał się nieprzychylny wobec Żydów, wydając restryk-
cyjne wobec nich rozporządzenie, na mocy którego ograniczeniu miała ulec liczba wyznawców 
religii mojżeszowej osiedlających się w Krakowie i w całej diecezji gnieźnieńskiej; cf. A. Kraushar, 
Historya Żydów w Polsce przez…, t. 2 Warszawa 1866, s. 213 -214.

309 J. Łukaszewicz, Dzieje kościołów wyznania helweckiego w dawnej Małej Polsce, Poznań 
1853, s. 7.

310 D. Szulc, Rozkwit piśmiennictwa polskiego, „Biblioteka Warszawska”, nowa seria, t. 4, 
Warszawa 1858, s. 274.
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na zostały szybko rozpowszechnione i przyjęte zarówno przez część ducho-
wieństwa krakowskiego (o czym nadmieniłem wyżej), jak też przez szlachtę 
małopolską, do której Reya zaliczano311. Pierwszy zaś synod kalwiński w Pol-
sce odbył się w roku 1550 w Pińczowie i z pewnością poeta w nim uczest-
niczył. Był też jednak czas (1566 r.), kiedy na skutek podziałów w samym 
obozie kalwińskim poeta rozważał możliwość jego opuszczenia312.

Wracając do kwestii założenia Rejowca należy dodać, że przywilej loka-
cyjny, jak każdy przywilej królewski, dla uzyskania ważności, musiał speł-
niać określone warunki formalne, do których należały:

a) napisanie tekstu w języku łacińskim lub polskim,
b) umieszczenie wstępu, z którego wynikało, że prośba uprzywilejowa-

nego do rozpoznania przedstawioną została313,
c) dokonanie tzw. roboracji, czyli umieszczenie pieczęci królewskiej pod 

tekstem dokumentu, dla nadania mu urzędowego charakteru,
d) umieszczenie podpisu kanclerza i (lub) osoby panującego ,
e) wpisanie przywileju do akt Metryki Koronnej (założonej w roku 

1504),
f) umieszczenie pod tekstem przywileju daty krajowej.314.

Przywilej lokacyjny wręczony Mikołajowi Reyowi spełniał wszystkie te 
warunki, był zatem ważny od strony formalno-prawnej.

Nie wiemy jednak, jaki obszar gruntu przeznaczono na lokację miasta 
(problem ten dotyczy także wielu innych prywatnych miast małopolskich, 
wcześniej lokowanych315), ani jaki był jego kształt. Możemy jedynie przy-
puszczać, że zgodnie z ówczesnymi założeniami urbanistycznymi, pierwot-
ny Rejowiec stanowił tzw. blokowy układ drewnianych, parterowych budyn-
ków, skupionych wokół prostokątnego lub kwadratowego rynku316, od któ-
rego mogły odchodzić dwa trakty: jeden przez Kobyle do Siennicy Różanej, 
drugi zaś w kierunku Wereszcz i Chełma.

Lokacja przestrzenna ówczesnych miast, co podniósł przy omawianiu za-
budowy Łęcznej Ryszard Szczygieł, stanowiła pewien proces, trwający cza-
sem latami317. Tak mogło być również z Rejowcem.

311 J. Kłoczowski (red.), Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1945, Lublin 1980, 
s. 118.

312 Ibidem, s. 283.
313 C. Biernacki, O ważności przywilejów, „Biblioteka Warszawska”, t. 2, Warszawa 1867, 

s. 455 – 457.
314 Ibidem, s. 457.
315 A. Berdecka, Wielkość i parcelacja gruntów miast zakładanych w latach 1333-1370 

w Małopolsce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 4, Warszawa 1976, s. 555 i nn.
316 Cf. S. Gawlas, Ulica a zmiany krajobrazu miejskiego w okresie lokacji, „Kwartalnik Histo-

rii Kultury Materialnej”, nr 1-2, Warszawa 1999, s. 7 i nn.
317 R. Szczygieł, Powstanie miasta Łęcznej i jego rozwój do końca XVI w. [w:] E. Horoch 

(red.), Łęczna. Studia z dziejów miasta, Łęczna 1989, s. 39.
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Niewątpliwie jednak musiał Mikołaj Rey przewidzieć – w obrębie umow-
nych granic miasta – miejsce pod przyszłą nekropolię, a może nawet pod 
dwie: prawosławną i łacińską (katolicką), z racji domniemanego zamieszki-
wania w Rejowcu wyznawców obu religii.

Istotne, że akt lokacyjny nie zawierał również imienia wójta - zasadźcy, 
a jedynie wzmiankę o jego powinności sądzenia spraw karnych i pobiera-
nia karnych opłat. Jak pisał Władysław Czapliński318, już od XIII w. funkcjo-
nowały tzw. immunitety sądowe nadawane przez książęta rycerstwu, czyli 
późniejszej szlachcie, na mocy których ludność zamieszkałą w dobrach pry-
watnych sądził pan danego majątku, co dawało mu niezłe dochody. Najstarszy 
Zwód Prawa Polskiego przyjął zasadę, iż polski sędzia nie zwykł mieć ławni-
ków319, a ponadto wprowadzał własne taryfikatory opłat za różne przewinie-
nia (krzywoprzysięstwo, unikanie zapłaty za orzeczoną winę, gwałt, pobicie, 
zabójstwo, zaoranie miedzy itp.).

Jest niemal pewne, iż Mikołaj Rey dobrze był zorientowany w zakresie 
uprawnień majątkowych wójtów i zasadźców z niektórych przynajmniej 
miast małopolskich. A były one dość zróżnicowane. Otóż w wójtostwach 
dziedzicznych uposażenie gruntowe przedstawicieli miejscowej władzy ad-
ministracyjnej wynosiło najczęściej od dwu do czterech łanów320. Ponadto 
wójtowie otrzymywali także mniejsze działki – ogrodnicze i siedliskowe 
w mieście oraz łąki poza terenem miejskim. Na zasadzie równoprawności 
z mieszczanami korzystali też czasem z ogólnie dostępnych pastwisk. Nie-
kiedy mogli oni również wznosić młyny i pobierać za usługi młynarskie sto-
sowne opłaty mlewne321.

Przyjmując rolę zasadźcy i wójta w jednej osobie, Mikołaj Rey oszczędzał 
nie tylko na gruntach zwolnionych z obciążeń podatkowych, ale także zatrzy-
mywał przy sobie różne korzyści i dochody wójtom i zasadźcom przynależne 
(np każdy szósty grosz z czynszów i każdy trzeci grosz z win i kar sądowych, 
a także dochody z kramów rzemieślniczych i wieczyste zwolnienia celne322). 
Tzw. II przywilej wolnościowy, wydany M. Reyowi 7 kwietnia 1564 r. w niedłu-
gi czas po spaleniu Rejowca, zdaje się powyższą tezę potwierdzać323. 

318 W. Czapliński, Zarys dziejów Polski do roku 1864, Kraków 1985, s. 56.
319 F. Połomski, P. Jurek, Historia państwa i prawa Polski. Źródła, Wrocław 1998, s. 30 – 39.
320 M. Romanowska, Uposażenie wójtów…, op. cit., s. 76.
321 Ibidem, s. 78 i nn.
322 Ibidem, s. 86 i nn.
323 W rzeczonym przywileju napisano m.in.: Ktoremu to bez wątpienia panu dziedzicznemu 

(…) od teraz y nadal bez sprzeciwu [mieszczanie] podlegli maią bydź mu powinni y iego władzę 
y całkowitą iurysdykcyę uznawać maią y są [do niey] zobowiązani na wieki; cf. M. J. Kawałko, 
Akty lokacyjne..., „Egeria”, nr 2(3), s. 8.
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Teren pod przyszłe miasto został uwolniony, co wynika z treści aktu loka-
cyjnego i jak zauważył R. Szczygieł, z zasięgu działania prawa polskiego324, 
jakiemu przypuszczalnie jeszcze wówczas podlegały Kobyle i Wólka Kobyl-
ska oraz Rubie.

Jest prawdopodobne, że to właśnie sam Rey w początkowym okresie 
wznoszenia miasta, przyjął na siebie obowiązki lokacyjne oraz sądowniczo-
-administracyjne, przypisane urzędowi wójtowskiemu. Zatem to on sam 
mógł zarówno decydować o pierwotnych założeniach urbanistycznych Re-
jowca, jak też, co zaznaczyłem wyżej, generować pewne dochody pochodzą-
ce ze spełniania funkcji sądowniczej. Z uwagi na – jak się wydaje – niejedno-
litość wyznaniową pierwszych osadników oraz różnorodność ich profesji, 
Rey jako niewątpliwy ekumen, gwarantował stabilizację prawną poddanych 
rejowieckich.

Jeśli przyjąć założenie, iż Rejowiec stanowił dla pisarza dobry poligon 
doświadczalny w kwestiach lokacyjno-urbanizacyjnych przed założeniem 
drugiego miasteczka - Oksy (w dawnym powiecie chęcińskim), to można 
także założyć, iż obie jednostki osadnicze miały podobny schemat zagospo-
darowania przestrzennego. Z Privlegium Oppidi Oxa, spisanego w niedzielę 
11 listopada 1554 r w Nagłowicach, wynika, iż każdy z mieszczan otrzymał, 
oprócz działki miejskiej325 na postawienie domu, również stosowny areał 
ziemi do uprawy roli, wynoszący pół łana326. Niektórym przydzielone zosta-
ły nadto działki ogrodowe. Wszyscy zaś mieli zagwarantowaną możliwość 
wolnego wyrębu drzewa z lasu pańskiego oraz swobodnego wypasu bydła 
w lasach i na łąkach dziedzica. Być może, podobnie jak w Oksie, Rey pozwo-
lił rejowiecczanom na prowadzenie jatek rzeźniczych oraz warzenie i szyn-
kowanie piwa, thak w rynku iako y w uliczach327. Przydzielone wcześniej 
osadnikom jeszcze jako kmieciom półłanki, ogrody, domy, place y ine rzeczy, 
darował  pisarz od zaraz wiekom wiecznie i pozwolił na prawny obrót nimi 
(darowanie, zastawianie, sprzedawanie, kupowanie). Był to zatem swoisty 
akt uwłaszczenia osadźców, na co dotąd jakoś nie zwracano uwagi.

324 R. Szczygieł, Powstanie miasta Rejowca…, op. cit., s. 7.
325 Wynosiła ona nieco ponad 4 ary w rynku , tj. po dwudziestu lokieth na szerzą a po 

szesczidziesziąth na dłużą; Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, op. cit., s. 266, poz. 620. 
Do obliczenia przyjęto późnośredniowieczną miarę łokcia krakowskiego wynoszącą 58,5 cm; 
J. Szymański, Nauki pomocnicze…, op. cit., s. 168.

326 (…) kto będzie chczial we trzy polia [tzn. przyjąć trójpolowy system uprawy], albo ilie 
mu szie będzie zdalo, thylie ich szobie wykopacz [czyli wykarczować] może; Z. Kniaziołucki, 
Materyały do biografii…, ibidem, s. 265-266, poz. 620. Ci, którzy chcieliby otrzymać grunt już 
wykarczowany, nie byli zwolnieni z okresowego niepłacenia należności gruntowej, czyli z tak 
zwanej woli.

327 Ibidem, s. 266.
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Nadmienić warto, iż akt lokacyjny Rejowca nie był dotychczas w całości 
opublikowany w oryginalnej wersji łacińskiej. Z. Kniaziołucki, ogłaszając 
drukiem Materyały do biografii Mikołaja Reja z Nagłowic, dokonał znacz-
nych skrótów w tym dokumencie328 (odpis jego znajduje się w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie329). Pełny przekład przywileju na język 
polski ukazał się w marcu 2005 r.330.

Tego samego dnia, tj. 4 maja 1547 roku, Mikołaj Rey otrzymał z rąk Zyg-
munta Starego jeszcze jeden dokument, zatytułowany Wolność mieszczanom 
miasta Reiowiecz na lat dziesięć udzielona331. Jest to akt zwolnienia przy-
szłych mieszczan rejowieckich od obciążeń podatkowych i myt drogowych 
- z wyjątkiem myta pogranicznego - oraz iakichkolwiek ciężarów zatwierdzo-
nych, iako y tych, iakowe w przyszłości uchwalone będą, jak też przyrzeczenie 
wynagradzania szkód mieszkańcom miasta od nich niezależnych332.

Wolno się domyślać, iż uroczystość wręczenia Mikołajowi Reyowi obu 
rzeczonych przywilejów była niezwykle podniosła. Niewykluczone, iż ce-
remoniał świecki na Wawelu mogła poprzedzić msza odpustowa, właśnie 
w kościele pw. św. Floriana, nieopodal kamienicy, którą poeta odkupił od 
Anny Odrowążowej w 1541 roku333.

Z niepełnej przecież listy dygnitarzy i urzędników królewskich, obec-
nych przy uroczystym wręczeniu dokumentów lokacyjnych, wnosić można, 
że w tym religijnym i świeckim zarazem święcie uczestniczyła ówczesna eli-
ta stanowa. Natenczas bowiem w Krakowie odbywał się sejm (15 marca – 20 
maja)334. Miał zatem poeta pełną satysfakcję z takiego właśnie uwieńczenia 
jego starań o założenie miasta. Był to dowód królewskiego uznania dla ujaw-
nionego już, samorodnego talentu Reya, talentu, który rozwinął się niebywa-
le dopiero w następnych dwu dziesięcioleciach.

Rey już wówczas zapewne intensywnie studiował różne ukazujące się 
dzieła z historii naturalnej i historii świata, a także literatury helleńskiej, 

328 Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, ibidem, s. 187, poz. 441.
329 AGAD, Metryka Koronna (dalej jako MK), Consensus erigendi Oppidi Reiowiecz Ge-

nerosi Nicolai Rei de Topolia, ks. 73, k. 67 - 69v. Mikrofilm nr 97 na rzeczonych stronach 
zawiera tekst częściowo pochodzący z innego dokumentu (karty verso); jak pisał Waldemar 
Chorążyczewski, Polska kancelaria królewska w XVI w. jako problem badawczy, „Archeion”, t. 
101, 2000, s. 55, do Metryki Koronnej wpisywano akty zasadniczo z oryginałów.

330 M. J. Kawałko, Akty lokacyjne..., op. cit., s. 8.
331 Przytaczany R. Szczygieł, Lokacje miast…, op. cit., s. 116, pisał, iż niektóre przywileje 

lokacyjne nie wyczerpywały wszystkich problemów z lokacja prawną. Dlatego konieczne było 
wystawienie dodatkowych dokumentów królewskich. Takim właśnie był wzmiankowany doku-
ment.

332 Ibidem, s. 70 oraz M. J. Kawałko, Akty lokacyjne..., op. cit. s. 6. 
333 J. Starnawski, Mikołaj Rej…, op. cit., s. 8; J. Topolski, Działalność gospodarcza…, op. 

cit., s. 21.
334 B. Włodarski (red.), Chronologia polska, Warszawa 1957, s. 482.
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z których wiedzę wykorzystał później w swoich niektórych pracach literac-
kich (np. w Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego335). Znany jest 
pozew sądowy, jaki w imieniu swego zięcia złożył w sądzie grodzkim w Ksią-
żu Jan Koścień, o niezwrócenie przez kuzyna Jana Wodzisławskiego znane-
go naówczas wydania (wersja łacińska) książki Hartmanna Schedla pt. Cro-
inica mundi cum figuris336. Znakomite to opracowanie, bogato ilustrowane 
drzeworytami, ukazało się po raz pierwszy w 1493 roku w wersji niemieckiej 
i łacińskiej337.

Tymczasem Rejowiec, przynajmniej w pierwszych latach istnienia, roz-
wijał się prawdopodobnie dość słabo. Ulokowany z dala od szlaków handlo-
wych - z których najważniejszą rolę w Ziemi Chełmskiej odgrywał naonczas 
trakt biegnący ze Lwowa, przez Hrubieszów, Krasnystaw, Lublin i Kazi-
mierz do Radomia338- nawet jeszcze po okresie wolnizny nie płacił należnych 
podatków do skarbu królewskiego. Podstawą egzystencji mieszkańców mia-
steczka były więc najprawdopodobniej rolnictwo oraz handel lokalny339. Nie 
mogły przynosić spodziewanych dochodów, przyznane cytowanym wyżej 
przywilejem, doroczne jarmarki ani targi cotygodniowe, skoro Rejowiec nie 
miał bezpośredniego drogowego połączenia z królewskim, prężnie rozwija-
jącym się Krasnymstawem, a trakt do Chełma też był kiepski. Przez Ziemię 
Chełmska przechodziły również owego czasu fale morowego powietrza oraz 
zagony Tatarów i nawiedzały ją klęski pogodowe340, co nie sprzyjało rozwo-
jowi miasta.

Ponadto nie jest całkiem pewne, czy naznaczone przywilejem królew-
skim jarmarki rzeczywiście w Rejowcu się odbywały. Jak pisał J. Kurkow-
ski341, uwaga ta wprawdzie dotyczyła miast słabych gospodarczo, ale Rejo-
wiec do takich właśnie podówczas należał. Można zatem domniemywać, że 
przyjezdni kupcy, przynajmniej przez pierwsze lata jego istnienia, zaglądali 
doń raczej rzadko.

Niewątpliwie natomiast pisarz angażował się w pozyskiwanie nowych wsi 
także w sąsiedztwie Nagłowic, szerzej zaś – na ziemi świętokrzyskiej. Wy-

335 Fototypiczny reprint tego dzieła, wydrukowanego u Matysa Wi(e)rzbięty w 1560 r., 
ukazał się w 1971 r. nakładem Ossolineum, w ramach „Biblioteki Pisarzów Polskich” pod re-
dakcją Marii Renaty Mayenowej. Z uwagi na zakres tematyczny tego zbioru wierszy, można 
przypuszczać, że Rej pracował nad nim parę lat.

336 Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, op. cit., s. 7, 181.
337 Reprint tego dzieła w wersji niemieckiej, bogato ręcznie kolorowanego, wydało w 2005 

r. Wydawnictwo „Taschen” (druk w Ljubljanie); informacja z autopsji.
338 K. Myśliński, W państwie piastowskim [w:] Dzieje Lubelszczyzny, (red. T. Mencel)], t. 1, 

Warszawa 1974, s. 214 i nn..
339 Ibidem, s. 213.
340 J. T. L[ubomirski] Rolnicza ludność…, op. cit., s. 5
341 J. Kurkowski, Sieć jarmarczna województwa lubelskiego w XVI w., „Kwartalnik Historii 

Kultury Materialnej” r. 34, nr 2, 1986, s. 232.
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kazywał przy tym znaczną mobilność i aktywność. Przemieszkując po roku 
1540 przede wszystkim w Ziemi Chełmskiej, nie zaniedbywał powiększania 
swych majątków w Małopolsce342. Można wręcz powiedzieć, iż należał on, 
wzorem najbardziej przedsiębiorczych przedstawicieli stanu szlacheckiego, 
do swoistych „kolekcjonerów” posiadłości wiejskich. Dopatrywać się można 
w jego postępowaniu wręcz rywalizacji o dominację własnościową na nie-
których terenach ówczesnej Chełmszczyzny, Lubelszczyzny jak też ziemi 
kieleckiej. Sądze, że w tej konkurencji swój niemały udział miała również 
żona Mikołaja - Zofia, (w dotychczasowych opracowaniach jej rola była dość 
skrzętnie pomijana). Stanowiła ona, jak się wydaje, nierzadko rodzaj „koła 
zamachowego” dla małżonka, prowokując wręcz jego aktywność gospodar-
czą. Przywoływani już Zenon Guldon i Janina Muszyńska zaliczyli słusznie 
Mikołaja Reya do tzw. agresywnego pokolenia szesnastowiecznej szlachty 
polskiej. Nie było ono – stwierdzam polemicznie – typowe, tak jak nietypo-
wym szlachcicem okazał się sam pisarz. Pokolenie bowiem kolejne, wcho-
dzące do życia publicznego około roku 1570, zapoczątkowało – trwający 
mniej wiecej dwa wieki – okres życia ziemiańskiego na kredyt, zastawiania 
dóbr i ich roztrwaniania, zwłaszcza przez szlachtę średnią, co się w tej książ-
ce dobitnie wykaże. Oczywiście, byli i tacy, którzy na tej beztrosce innych 
zbijali kapitał, ale wielu też wierzycielom nigdy nie udało się odzyskać po-
życzonych kwot. Nawet intromisowane przez nich dobra, wyeksploatowane 
przez poprzednich zastawnych posesorów, nie były w stanie zrekompenso-
wać wysokości udzielonych pożyczek.

Zapewne z powodów czysto ekonomicznych w roku 1554 Zofia Reyowa 
przekazała podczas sądu wiecowego w Krasnymstawie aktem darowizny 
swoją część Siennicy Różanej oraz Wolę Siennicką Andrzejowi Siennickie-
mu343. Była to zapewne praktykowana pożyczkowa forma wyderkafu, o któ-
rej już pisałem. Jest pewne, iż rzeczona część Siennicy wróciła w niedługi 
czas do Reyów.

Prawdopodobnie pod koniec roku 1563 lub na początku następnego po-
żar całkowicie strawił Rejowiec344 i król Zygmunt August (1520 – 1572) no-
wym dokumentem, nadanym dnia 7 kwietnia 1564 roku – w kilka dni po 
zakończeniu sejmu warszawskiego - zezwolił Reyowi na ponowną rewitali-
zację miasta, zwalniając je od podatków na lat 18345. Ta długoletnia przecież 
prolongata podatkowa miała, jak się wydaje, dopomóc mieszczanom w od-

342 Cf. M. Zdanek, Nagłowice…, op. cit. s. 111 i nn.; Z. Guldon, J. Muszyńska, Mikołaj 
Rej..., op. cit., s. 160 i nn.

343 APL, KZKr, Zapisy, ks. 6, op. cit., k. 221v.
344 AGAD, ASK, Dz. I, ks. 37, op. cit., k. 585v notuje Rejowiec jako „oppidum noviter loca-

tionis ” (miasto nowo lokowane).
345 APL, KGCh, Dekrety, ks. 1, k. 354 -354v, 1564 r.; S. Paulowa, Materiały do biografii…, 

op. cit., s. 91.
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budowie i rozwoju ich jednostki osadniczej. Tak długie okresy wolnizny nie-
rzadko wiązały się z koniecznością wykarczowania pod tereny mieszkalne 
starych lasów346. Należy zatem przypuszczać, iż Rejowiec po spaleniu zało-
żono na nowym terenie, wymagającym zapewne intensywnej trzebieży lasu, 
stąd zapisano go jako miasto nowo lokowane (Oppidum noviter locationis). 
Uzyskane z karczunku drewno mogło stanowić materiał budowlany. Na 
miejscu zgliszcz natomiast powstały zapewne działki rolne (popiół po do-
mostwach stanowił naturalny nawóz). O miejscu lokacji pierwszego miasta 
trudno spekulować, ponieważ na terenie Rejowca i w jego najbliższej okolicy 
nie prowadzi się prac wykopaliskowych.

Dodać warto, że w czasie, gdy płonął Rejowiec, w Warszawie odbywał się 
kolejny sejm egzekucyjny (od 22 listopada 1563 r.– do 1 kwietnia 1564 r.)347, 
podczas którego uchwalono, iż dzierżawcy dóbr królewskich zatrzymają 
każdego roku jedynie 1/5 dochodów brutto, a pozostałą część odprowadzać 
będą do skarbu królewskiego348. Uchwała ta dotyczyła również Mikołaja 
Reya jako tenutariusza połowy Stajnego.

W okresie odbudowy Rejowca poeta czerpał pewne zyski z przyznanego 
mu przez króla Zygmunta Augusta myta chełmskiego349 oraz innych dóbr 
i przemyślnie zaciąganych pożyczek.

Dla takich przedsiębiorczych ziemian jak Rey był to czas prosperity. Kraj 
prowadził naówczas rozległe interesy handlowe, eksportując w dużych ilo-
ściach zboże (głównie pszenicę), drzewo do budowy okrętów, bydło hodow-
lane, wełnę, len, konopie, skóry zwierzęce i wosk350 Wprawdzie nie zachowa-
ły się prawdopodobnie żadne potwierdzenia dostaw towarów przez Mikołaja 
Reya na eksport, biorąc jednak pod uwagę wysyłkę szkutami zboża przez 
Bogusława Reya w drugiej połowie XVII wieku do Gdańska, per analogiam 
przypuszczać można, że pisarz również mógł się tym procederem, jak mawia-
no, zajmować.

Pożar był skutkiem podpalenia, co dość jednoznacznie wynika z treści 
omawianego niżej przywileju. Nie wykluczałbym w tym przypadku związku 
między niedawnym zburzeniem przez Reya-protestanta kościoła rzymsko-
katolickiego w przejętych po bezdzietnym Pawle Bystramie Popkowicach 

346 Zarys historii gospodarstwa…, op. cit., s. 300.
347 B. Włodarski (red), Chronologia polska, op. cit., s. 482.
348 W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 1, Warszawa 1986, s.138 (wyd. 2 popra-

wione); Czwarta część czystego dochodu królewskiego miała być skierowana na utrzymanie 
stałego, tzw. kwarcianego wojska (jego liczba w różnych okresach nie przekraczała kilku 
tysięcy).

349 J. Topolski, Działalność gospodarcza…, op. cit., s. 23.; S. Paulowa, Materiały do biogra-
fii…, op. cit., s. 91.

350 T. L[ubomirski], Poszukiwania do historyi rolnictwa krajowego, „Biblioteka Warszaw-
ska”, t. II (XLII), 1851, s. 20-21.
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koło Urzędowa351. Mieścił się tam dwór, na który, za świadectwem S. Paulo-
wej352, w 1556 roku rodzeni bracia nieżyjącej już Zofii Bystramowej dokonali 
zbrojnego najazdu i rabacji, pustosząc także pobliski folwark poety.

Nadmieńmy, iż Rey wszedł był również, drogą zapisu dokonanego przez 
Bystrama, w posiadanie sąsiednich Skorczyc, gdzie urządziwszy dla siebie 
zameczek myśliwski, zajeżdżał na łowy353.

Konieczność wydania nowego przywileju dla rejowieckich mieszczan 
spowodowana była spłonięciem poprzedniego aktu lokacyjnego oraz przy-
wileju zwolnienia od podatków354. Tak więc nowy przywilej królewski był 
w istocie nie aktem lokacyjnym, lecz edyktem nadającym i przyznającym 
miastu Reiowiecz y iego mieszkańcom teraźnieyszym iako y przyszłym wszytkim 
[podkr. moje – M. J. K.], możliwość towarow przedawania y onych w domach 
swoich składowania, w czym nie zgadzamy się, aby przez naszych urzędnikow 
y starostow naszych [zapewne krasnostawskiego i chełmskiego] iakikolwiek 
handel był hamowany. 

Poprzedni przywilej – jak wyżej nadmieniłem - wyłączał z możliwości pro-
wadzenia interesów handlowych podczas rejowieckich jarmarków i targów 
tych, którym prawo powszechne wówczas tego zabraniało, tj. Żydów. Nowy 
przywilej przyznał prawo do sprzedaży, kupowania oraz wymiany towarów 
i rzeczy wszystkim ludziom oboiey płci iakiegokolwiek stanu y pochodzenia355. 
Z kontekstu tego listu królewskiego, zwłaszcza zaś z krytyki starostów i in-
nych urzędników utrudniających handel, można domniemywać, że już wów-
czas, przed pożarem miasta, zaczęli je nawiedzać kupcy wyznania mojżeszo-
wego356. Nie wykluczam też opcji rozszerzonej, zakładającej sprowadzenie 
się pierwszych rodzin żydowskich do Rejowca z początkiem lat dziewięć-
dziesiątych XVI wieku.

Za Robertem Kozyrskim dodać warto, że już w 1550 roku istniały w pobli-
skim Chełmie synagoga i jesziwa (uczelnia talmudyczna), a liczba ludności 

351 J. Starnawski, Mikołaj Rej…, op. cit., s. 9; Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, 
op. cit., s.189, poz. 447 i s.191, poz. 450; APL, KZCh, Rey cum Bistram, Zapisy, ks. 5, op. cit., 
k. 186v – 187v.

352 S. Paulowa, Materiały do biografii…, op. cit., s. 91.
353 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich…, t. 10, Warsza-

wa 1889, s. 699, hasło „Skorczyce”.
354 Król Zygmunt August w nowym dokumencie napisał, iż prawa y wolności wszelakie 

temu miastu przez nas łaskawie udzielone, jednako klęską ognia zostały strawione y spalone, 
całe zaś zdarzenie tak było naonczas znane w powiecie chełmskim, że nie wymagało dodat-
kowych dowodów jego zaistnienia. Cf. M. J. Kawałko, Akty lokacyjne…, op. cit., s. 7.

355 M. J. Kawałko, ibidem. s. 8.
356 Jak pisał J. Tazbir, Reformacja polska wobec Żydów, „Biuletyn ŻIH”, nr 2-3, 1983, s. 53 

i nn, ówcześni przedstawiciele reformacji wykazywali znaczne zainteresowanie mozaizmem 
i jego obrzędowością.
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starozakonnej wynosiła tam 370 osób357. Według zaś szacunków M. Hor-
na358, diaspora ta w ciągu niespełna piętnastu lat wzrosła do ok. 1250 miesz-
kańców. Część z nich zapewne uczestniczyła także w życiu gospodarczym 
Rejowca (udział w jarmarkach i targach).

Dopuszczenie wyznawców religii mojżeszowej do handlu trwało jednak 
krótko. Już bowiem w 1567 roku, na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim, 
uchwalona konstytucja O żydziech, zabroniła im handlu w miastach, aby 
kupiectwa mieszczanom nie odeymowali359. Pozbawiła ich także możliwości 
arendowania ceł, myt, żup solnych, karczem i innych naymow w Koronie za 
swym ani za cudzym tytułem, pod groźbą kary dwustu grzywien. Jednakże 
rok wcześniej Żydzi chełmscy uzyskali od króla bardzo korzystne przywileje 
sądowe, handlowe i majątkowe360, potwierdzone w roku 1579 przez Stefana 
Batorego361. Dodajmy, że od 1538 roku prawo zabraniało Żydom uprawiania 
handlu we wsiach362. 

Niektórzy przytaczają spostrzeżenie Tadeusza Czackiego363 o wzajem-
nych stosunkach między kupiectwem wyznań chrześcijańskich i judaizmu: 
Kupiec chrześcijański nie sarknął na Izraelitów, a kiedy handel kwitnął pod 
cieniem wolności, chrześcijanin w kościele, a Żyd w szkole [bóżnicy] błogosła-
wił niebu za jedną Ojczyznę,  za równą sprawiedliwość364.

W przywileju nadanym mieszczanom rejowieckim król gwarantował 
kupcom właśnie sprawiedliwość w dochodzeniu własnych praw do wymia-
ny towarowej, spokoynego posiadania y wolności, albowiem liczne miasta od 
niewielkich obrotów i skromnych interesów do wielkiey sławy przychodziły. 
Znaczna bowiem część szlachty polskiej wraz z kolejnymi władcami, żywo 

357 R. Kozyrski, Żydzi w dokumentach sejmiku Ziemi Chełmskiej drugiej połowie XVII i na 
początku XVIII wieku, „Rocznik Chełmski”, t. 9, 2003, s. 366.

358 M. Horn, Działalność gospodarcza i pozycja materialna Żydów czerwonoruskich w świe-
tle lustracji i inwentarzy z lat 1564 – 1570, „Biuletyn ŻIH”, nr 2, 1972, s. 18.

359 Volumina Legum, t. 2, Petersburg 1859, s. 68, f. 14; cf. E. Stawiski, O stosunkach han-
dlowych w dawnej Polsce i ich związku z rolnictwem. Wieki XV i XVI przez…, „Biblioteka 
Warszawska”, t. 4, 1860, s. 507.

360 M. Horn, Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII w. Działalność gospo-
darcza na tle rozwoju demograficznego, Warszawa 1975, s. 20; R. Kozyrski, Żydzi w dokumen-
tach…, op. cit., s. 366; vide M. J. Kawałko, Kartki z dziejów Żydów chełmskich. Cz. I, „Egeria” 
nr 2(7), 2006, s. 33-34.

361 APL, KGCh, Wyroki, Judeorus oblata, ks. 7, k. 558 -564.
362 Inwentarz Voluminów Legum, cz. 1, Petersburg 1860, op. cit., s. 621; E. Stawiski, O sto-

sunkach handlowych…, op. cit., s. 511 niezbyt Żydom przychylny, napisał, iż mimo doraźnych, 
chwilowych korzyści, zostali oni w wieku XVI zwycięzko przez miasta odparci.

363 F. Koneczny, Cywilizacja żydowska, Komorów 1997, s. 215; sięgając po cytat T. Czackie-
go od tego autora, pomijam jego osobisty, kontrowersyjny stosunek do Żydów.

364 Ibidem, s. 220.
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zainteresowana była rozwojem żydowskiego kupiectwa365. Bez wątpienia po-
eta do tej części stanu szlacheckiego należał.

Zachowane zostały też opłaty targowe dla Mikołaja Reya, środowy termin 
cotygodniowych targów oraz obowiązek posłuszeństwa mieszczan rejowiec-
kich wobec dziedzica miasta i pełna jurysdykcja jego nad nimi. W kontek-
ście tego, co o obowiązkach wójta już się wcześniej powiedziało, zapis ten 
oznaczać może, że rzeczywiście Rey osobiście lub przez wyznaczoną osobę 
pełnił w mieście funkcje przypisane temu urzędowi, w tym kierowanie ławą 
sądową366.

Nowy przywilej ustanowił natomiast dwa nowe terminy jarmarków:
a) w święto Trójcy Przenajświętszej, przypadający na pierwszą niedzielę 

po Zielonych Świątkach (termin ruchomy),
b) w święto św. Mikołaja, tj. 6 grudnia367.

Jak można suponować, w pierwszym terminie miejscowa ludność rol-
nicza i pasterska zbywała zapewne lub wymieniała wyroby rzemieślnicze, 
materiały włókiennicze i skórzane oraz sprzedawała trwalsze produkty 
spożywcze (np. sery owcze wędzone) kupując w zamian sprzęt potrzebny 
w gospodarstwach do uprawy roli, hodowli i codziennego życia. W drugim 
zaś, zimowym terminie, istniała możliwość przyjazdu kupców z innych miast 
(m.in. z Chełma, po jarmarku odbytym na św. Andrzeja368) i ościennych wsi 
królewskich oraz sprzedaży płodów rolnych stanowiących nadwyżki rolni-
cze. Magnesem mającym przyciągać kupców mogło być również samo świę-
to patronalne Reya.

Dopowiem, nie bez przyczyny, iż pierwszy z nowych terminów targów 
rocznych w Rejowcu pokrywał się z terminem jarmarku w Oksie. Najwidocz-
niej Rey przetestował poprzedni termin przypadający w Rejowcu na dzień 
św. Jana Chrzciciela jako zbyt późny, dla włościan zwłaszcza, a mając do-
świadczenia z Oksy, zdecydował się na powielenie daty handlowego zjazdu 
z tego miasta właśnie, jako bardziej kupcom i ich klientom odpowiadającej.

Tu należy dodać, w kontekście spłonięcia Rejowca, iż pożary w miastach 
dawnej Polski zdarzały się często i były one związane ze zwartą i w przeważa-
jącym stopniu drewnianą zabudową. Wybuch nawet małego, niestłumione-
go w porę zarzewia ogniowego, powodował znaczne straty materialne, obej-

365 M. Kapral, Przywileje królewskie dla lwowskich Żydów w XIV-XVIII wieku. Przegląd źró-
dłoznawczy, „Studia Judaica”, r. 4, nr 1-2 (7-8), 2001, s. 62.

366 Cf. R. Szczygieł, Lokacje miast…, op. cit. s. 138.
367 Najwidoczniej jarmark ten nie cieszył się większym powodzeniem, skoro Stefan Batory 

w 1582 r. nadał w tym terminie prawo organizowania jarmarku uprzywilejowanego przez mia-
sto Łęczną; vide R. Szczygieł, Powstanie miasta Łęcznej…, op. cit., s. 50.

368 R. Szczygieł, Działalność urbanizacyjna Mikołaja Reja [w:] S. Baczewski, D. Chempe-
rek (red.), Literatura i pamięć kultury, Lublin 2004, s. 35; tenże, Powstanie miasta Rejowca…, 
op. cit., s. 11.
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mujące nierzadko całe osady miejskie (zabudowę wiejską, jako luźniejszą, 
znacznie rzadziej obejmowały masowe pożary)369. Dlatego Andrzej Frycz 
Modrzewski zalecał mieszczanom, aby starali się o to, iżby piece, kominy, 
ogniska i wszytkie miejsca do palenia czynione, były gliną dobrze obmurowane. 
Kominy niech będą na wierzch domów wyżej wywiedzione, aby iskry z nich 
wylatujące dachom nie szkodziły. I dalej: Każdy gospodarz u domu swego niech 
ma drabinę i osękę, albo hak na długim drągu do rozrywania domu. Niech 
ma prześcieradło albo chustkę na długiej tyce, którąby rozmoczywszy, ogień 
gaszono, ktemu niech ma siekierę, wiadro i fasy lub stawnice przed domem 
pełne wody (…)370.

Wprawdzie trudno jednoznacznie stwierdzić, czy mieszczanie rejowieccy 
dbali, zgodnie z powyższymi zaleceniami, o bezpieczeństwo przeciwpożaro-
we, niemniej brak wzmianek o innych pożogach ogniowych w wieku XVI, 
pozwala przyjąć taką hipotezę.

Zasadne wydaje się twierdzenie, że Rejowiec dość sprawnie dźwignął się 
z klęski pożaru. Ustanowiony właśnie w 1564 roku specjalny jednorazowy 
podatek szos dwoy, który zowią duplą371, wyznaczony dla miasta w kwocie jed-
nego florena i osiemnastu groszy, został powiększony o opłaty od dziesięciu 
rzemieślników, czterech zagrodników oraz należność za dwa kotły gorzał-
czane i jeden młyn korzeczny372. Zdaniem przytaczanego A. Jabłonowskie-
go, miejscowość liczyła około 55 osób zamieszkałych w 11 domach (dane 
pochodziły zapewne sprzed pożaru) i należała wprawdzie do dość małych 
jednostek miejskich, lecz wykazujących tendencje rozwojowe. 

Można domniemywać, iż Mikołaj Rey także ze swej strony udzielił jakie-
goś wsparcia pogorzelcom, aby mogli ponownie zasiedlić miasto, co zresztą 
tak się stało.

Trudno było naonczas ściągnąć podatki od ludności rolniczej, z pewno-
ścią także w Rejowcu zamieszkałej, ponieważ do wspomnianej klęski pożaru 
dołączył się tego właśnie roku wielki nieurodzaj373, który powtórzył się jesz-
cze w latach 1566, 1568 i 1570, kiedy to na Mazowszu szlachta przeznaczyła 
dla poddanych część zapasów zboża na cele żywnościowe, zaś w Wielko-

369 Z. T. Gajowniczek, Kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Latowiczu (1909-1999), „Pu-
blikacje edukacyjne” nr 6(2007/2008), www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr1230 

370 Ibidem.
371 Volumina Legum, Uniwersał poborowy z 1564 r., f. 664, Petersburg 1859, s. 39.
372 A. Jabłonowski, Polska XVI wieku…, op. cit. s. 180 – 181. Opłata od każdego rzemieśl-

nika i zagrodnika wynosiła po 4 gr., za użytkowanie każdego kotła gorzelnianego płacono po 
24 gr., zaś za młyn korzeczny – 12 gr. Cf. Volumina Legum, Uniwersał poborowy z 1564 r., 
op. cit. s. 39 – 40.

373 T. L[ubomirski], Rolnicza ludność…, „Biblioteka Warszawska”, op. cit., Warszawa 
1858, t. 4, s. 653 i nn.
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polsce dzierżawcom darowano połowę należności i nakazano zachowanie 
wstrzemięźliwości przy wybieraniu czynszów374.

W 1564 roku wsie małopolskie, które uległy szkodom w posiewach, łą-
kach i ogrodach od burz, niepogody i gradu, uwolniono od czynszów375.

Dokonana wówczas lustracja podatkowa dystryktu chełmskiego odno-
towała również, iż Mikołaj Rey dzierżył – wespół z Hańskimi – część Hań-
ska376, gdzie legitymował się prawem do co najmniej dwu kmieci i czterech 
zagrodników oraz jednego komornika w Kulczynie, do jednego kmiecia 
w Andrzejowie, największej spośród właścicieli części Wereszczyna377 i Woli 
Wereszczyńskiej oraz niewielkiej części Świerszczowa, wespół z Janem 
Czerskim – właścicielem Rahożyc378. Uwzględniając nawet okresowe klęski 
nieurodzaju, Rey miał jednak poważne zabezpieczenie finansowe na posia-
danych dobrach. Pożar Rejowca nie stanowił zatem dla Okszyca powodu do 
istotnego zubożenia, skoro niedługo potem kupił on dobra czerniejowskie, 
o czym piszę dalej.

Ponieważ dobra Siennicy Różanej, zarówno w części należącej do Reyów, 
jak też do Andrzeja Siennickiego, nie miały wyraźnie określonych granic ze 
Żdżannem i innymi przyległymi posiadłościami, przeto 16 grudnia 1560 roku 
spotkali się na spornym gruncie Zofia Reyowa w asystencji męża Mikołaja 
z jednej strony oraz Marcin Skoruta i Iwan Żdżański z drugiej. W imieniu 
urzędu podkomorskiego chełmskiego stawili się Jan z Orzechowca, Tomasz 
z Żółkwi, Mikołaj Święcicki, Hieronim Trojan i pięciu innych urzędników, 
którzy dokonali ostatecznego ustalenia linii granicznej między tamtejszymi 
dobrami rejowskimi a żdżańskimi379. Początkowym i zarazem końcowym 
punktem granicznym był młyn korzeczny (z kołem wodnym nasiębier-

374 Ibidem.
375 Ibidem.
376 Hańsk liczył wówczas – za świadectwem A. Jabłonowskiego, Polska XVI wieku…, op. 

cit., s. 181 – 15 kmieci łanowych, 29 zagrodników (hortulani) z ziemią, 11 zagrodników bez 
roli lecz prawdopodobnie z ogrodem, 2 komorników (inquilini), 3 rzemieślników i 1 popa, 
czyli ponad 120 poddanych (doliczając członków rodzin).

377 A. Jabłonowski, op. cit., s. 182; cf. też AGAD, ASK, Dz. I ks. 37, k. 587-589, w Weresz-
czynie Mikołaj Rey dzierżył część majętności z czterema kmieciami łanowymi, sześcioma 
zagrodnikami z rolą, dwoma zagrodnikami bez roli, dwoma rzemieślnikami i popem. Dla 
porównania: Stanisław Wereszczyński posiadał tam trzech kmieci, prawdopodobnie półła-
nowych, dwóch zagrodników jedynie z ogrodem oraz dwóch rzemieślników, może młynarza 
i karczmarza, z czwartą częścią łana. W Woli Wereszczyńskiej do Reya należały 3 zasiedlone 
łany (ibidem, k. 589), w Andrzejowie – pół łana zasiedlonego (ibidem, k. 588), w Kulczynie – 
do spółki z Hańskimi - 1 zasiedlony łan (ibidem, k. 587v), w samym zaś Hańsku – gnieździe 
rodowym Hańskich – od Andrzeja „Alexego” Hańskiego Rey dzierżawił (zapewne za niezwró-
cone mu terminowo długi) 16 łanów (ibidem, k. 587).

378 A. Jabłonowski, Polska XVI wieku…, op. cit., s. 185.
379 APL, KZCh. Dokument graniczny między Siennicą a Żdżannem, Zapisy, ks. 5, op. cit., 

k. 383. (tłumaczenie dokumentu – Anna Chursan, maszynopis niepublikowany, Lublin 2005).
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nym380), należący – jak wynika z dokumentu - do części Siennicy Różanej 
dziedziczonej przez Zofię Reyową. Linia graniczna przebiegała m.in. przez 
zarośla zwane Kozińcem (obecnie wieś Kozieniec) oraz drogą graniczącą 
z dobrami Niedziałowic i biegnąca aż do samej wsi Krupe, (leżącej na trak-
cie publicznym prowadzącym z Krasnegostawu do Chełma)381. Podczas 
wytyczania granic sypano też kopce, zgodnie z procedurą ustaloną przez 
konstytucje z 1523 i 1538 roku382.

Korzystając z obecności przedstawicieli urzędu podkomorskiego, An-
drzej Siennicki (brat Mikołaja) uprosił wytyczenie granicy między Wolą 
Siennicką a Żdżannem383. Jak wynika bowiem z różnych akt grodzkich 
i ziemskich chełmskich Skoruta ze Żdżannego należał do konfliktowych są-
siadów.

Zauważyć warto, że właśnie między dobrami Żdżannego a Siennicą Róża-
ną przebiegała ówczesna granica powiatów chełmskiego i krasnostawskie-
go384. Wyznaczenie zatem granic między tymi miejscowościami oznaczało 
także ustalenie zasięgu obu dystryktów w obrębie wspomnianych dóbr.

Cała Siennica Różana zajmowała naonczas obszar 16,5 łana, przy czym 
na część małżonków Reyów przypadało 10,5 łana385. Jeśli przyjąć, że każdy 
z osadników gospodarował na półłanku, to Siennica Rejowa liczyć mogła 21 
kmiecych rodzin. Gdyby za przytaczanym już A. Jabłonowskim założyć, że 
na 1 łan w Ziemi Chełmskiej przypadało około 6 osób386, to część Siennicy 
Różanej należącą do Zofii i Mikołaja Reyów mogło w połowie lat sześćdzie-
siątych ówczesnego stulecia zamieszkiwać około 65 - 70 osób. Na potrzeby 
miejscowej społeczności uruchomiono tam wytwórnię gorzałki. Być może, 
prowadzona była ona przez miejscowego sołtysa Kiliana387.

Warto nadmienić, iż w części należącej do Siennickich ulokowana była 
cerkiew rytu prawosławnego, administrowana przez popa. Obecność tej 
świątyni umacnia we mnie przekonanie, że znaczna część poddanych sien-
nickich mogła być pochodzenia rusińskiego (czerwonoruskiego), wpraw-
dzie spolszczonego, zachowującego jednak nadal odrębność wyznaniową.

380 Cf. Z. Podwińska, Rozmieszczenie wodnych młynów zbożowych w Małopolsce w XV wieku, 
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 3, 1970, s. 382.

381 Północno-wschodnią i północną granicę dóbr siennickich stanowiła prawdopodobnie 
droga, która obecnie biegnie z Kozieńca przez Stójło i Ostrów Krupski do Krupego.

382 Inwentarz Voluminow Legum, op. cit., cz. 1, Petersburg 1860, s. 108.
383 APL, KZCh, Zapisy, ks. 5, op. cit., k. 539v – 541.
384 A. Jabłonowski, Polska XVI wieku…, op. cit. s. 178 i 192.
385 Ibidem, s. 193.
386 Ibidem, s. 187 – 188.
387 AGAD, ASK, Dz. I, ks. 37, Regestrum Exactonis…, op. cit. , k. 615.



95Rozdział I • Majętność kobylska za życia Mikołaja Reya

W posiadaniu Siennickich znajdowały się na terenie wsi również trzy 
młyny korzeczne388, co oznacza, iż lokalna gospodarka rolna miała się zu-
pełnie dobrze.

Późniejszy rejestr poboru łanowego z 1581 roku informował iż do Miko-
łaja Reya należała również Wolya sienniczka alias Reiowa, znana także pod 
imieniem Wi(e)rzbiennej389.

Zapewne w połowie lipca 1565 roku za cenę 1200 grzywien monety pol-
skiej, licząc po 48 groszy za markę (tj. grzywnę), Mikołaj Rey nabył na wiecz-
ne czasy dobra Czerniów (obecnie Czerniejów, gmina Kamień)390. Transak-
cja miała początkowo charakter pożyczki w kwocie 1000 marek391, a dopiero 
później doszło do rzeczywistego aktu kupna – sprzedaży. Zbywcą tych ma-
jętności był prawowity ich dziedzic – Daniło Czerniowski, który zezwolił ku-
pującemu na natychmiastowa intromisję tych dóbr, przenosząc prawo wła-
sności również na sukcesorów Reya. Jednocześnie za udzielone pożyczki 
Piotrowi Suchodolskiemu wszedł tenże w czasowe posiadanie Czemiernik 
i Dorohuczy392. Wsie te powróciły do właściciela dopiero po śmierci poety. 
Będąc równocześnie dłużnikiem Piotra Wierzbickiego, po śmierci wierzy-
ciela wydzierżawił jego żonie wieś Ostrów. Były to prawdopodobnie ostatnie 
inwestycje i rozrachunki ziemskie poety przed jego śmiercią w roku 1569.

388 Ibidem, k. 615.
389 AGAD, ASK, Dz. I, ks. 51(mf 32764), cz. 2, Księgi poborowe ziemi chełmskiej z 1581 r., 

k. 1021 – 1022.
390 APL, KZCh, Zapisy, Danilo Czerniowsky cum Rey, ks. 5, op. cit., k. 447 -447v. Poświad-

czeniem tego, że umowa sprzedaży wieczystej (vendidit ac resignavit) dotyczyła Czerniejowa 
w Ziemi Chełmskiej, było przeniesienie aktu tej transakcji z ksiąg grodzkich do ziemskich 
chełmskich, które nastąpiło 14 stycznia 1566 r.

391 APL, KGCh, Zapisy, ks. 5, op. cit., k. 447-448.
392 APL KZKr, Zapisy, ks. 9, op. cit., k. 289.





ROZDZIAŁ II 
WE WŁADANIU SPADKOBIERCÓW POETY 

I ORZECHOWSKICH (1569-1639)

1. Niegospodarni synowie i wnukowie Mikołaja Reya

Śmierć Mikołaja Reya, nastąpiła wczesną jesienią 1569 roku1, być może 
w kamienicy w Lublinie, jak przypuszcza Wacław Urban.2 Fakt ten spo-

wodował, że Zofia – wdowa po poecie 17 grudnia tegoż roku dobra własne 
dziedziczne przypadłe jej po zmarłej matce tj. miasto Rejowiec oraz przyna-
leżne do tych dóbr wsie Kobyle, Rubie, Wereszcze Szlacheckie i część Sien-
nicy Różanej wraz ze wszystkimi prawami własnościowymi zapisała - wobec 
akt grodzkich chęcińskich - synom: Mikołajowi, Krzysztofowi i Andrzejowi 
(który nad inną bracią otrzymał ingenium ojcowskie3). Jak wynika z doku-
mentów przytoczonych przez Z. Kniaziołuckiego, Rey – poeta miał jeszcze 
5 córek4, wobec których wymienieni bracia tego samego dnia prawnie zobo-
wiązali się do wypłacenia po śmierci Zofii po tysiącu florenów. Gdyby jednak 

1 M. Janik, Mikołaja Reja…, op. cit., s. 24, uważał, że śmierć poety mogła nastąpić między 
8 września a 14 października; J. Starnawski, Mikołaj Rej…, op. cit., s. 3, za graniczną datę 
przyjął 5 października; Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, op. cit. Tablica genealogiczna 
Okszyców – Rejów z Szumska i Nagłowic, zasugerował datę ok. 1 października 1569 r.

2 W. Urban, Mikołaj Rej i Stanisław Pszonka w Krakowie, „Region Lubelski”, nr 5(7), 
Lublin 1996, s. 187.

3 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego zebrane i wydane r.p. 1584 (wydanie K. J. Turow-
skiego), Kraków 1858, s. 564.

4 Z. Kniaziołucki, Materyały do biografii…, op. cit., s. 357, poz. 787 oraz Tablica genealogicz-
na….Były to w kolejności Anna, wówczas już żona Marcina Uhrowieckiego, Dorota zamężna 
za Grzegorzem alias Hrehorem Czapliczem, Bogumiła, wydana za Wawrzyńca Piotrowskie-
go oraz dwie córki jeszcze wówczas niezamężne: Elżbieta i Barbara. Cf. ARG, op. cit. s. 12 
– 13 (maszynopis niepubl. 2005). Marcin Uhrowiecki, syn Mikołaja, starosty chełmskiego, 
odziedziczył po ojcu dobra Żdżannego i klucz uherski, które zbył miecznikowi wołyńskiemu 
– Janowi Budzyńskiemu;(vide APL, KGCh, RMO, ks. 18, k.592v) oraz majętność sielecką, 
którą sprzedał Zofii Strzyszowej, starościnie chmielnickiej (ibidem, k. 744-744v).
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obietnicy tej nie wykonali, przekazać mieli im w posiadanie wsie Ostrów 
i Hańsk (dziedzicem Ostrowa był wówczas Mikołaj).

Miejsce pochówku poety stanowi do dziś nierozwikłaną zagadkę. Zda-
niem Henryka Merczynga5, najprawdopodobniej ciało poety złożone zostało 
w zborze w Rejowcu (…). Lecz, o ile wiemy w samym Rejowcu nawet tradycja 
się nie zachowała i zachować się nie mogła, ponieważ – o czym piszę w in-
nym miejscu tej pracy – za życia Reya w miasteczku tym jeszcze zboru nie 
było. Osobiście sądzę, iż w założonym przez Mikołaja Reya-juniora zborze 
mogli zostać pochowani potomkowie pisarza w drugim, trzecim i czwartym 
pokoleniu: Mikołaj – fundator świątyni, Marek – fundator nowego zboru 
oraz jego syn – Bogusław.

Co zaś się tyczy wskazania miejscowości, w której spoczęło ciało poety, 
to interesującą, choć nierozwiniętą hipotezę postawił Maciej Zdanek pisząc, 
iż bardzo prawdopodobnym miejscem jest zbór w Oksie6. Tymczasem broni się 
to przypuszczenie na parę sposobów. 

Po pierwsze, wedle istniejącego zwyczaju, patronów zborowych i ich 
fundatorów grzebano w świątyniach protestanckich lub w najbliższym ich 
otoczeniu. Zborem z pewnością ufundowanym, a więc niewątpliwie także 
uposażonym przez Reya, była świątynia oksańska. Jak wolno przypuszczać, 
niedaleko niej mieścił się murowany dwór rodowy, zapewne trzykondygna-
cyjny i rozległy7, którego fundamenty odkrył w roku 1983 Leszek Kajzer8. 
Tak więc Oksa, lokowana na terenie wsi Tworów, niedaleko Nagłowic, była 
idealnym miejscem pogrzebania zwłok autora Postylli. Dodajmy, że pewien 
dział dóbr tworowskich pozyskał był poeta w roku 1554, na kilka miesięcy 
przed założeniem Oksy. Kolejne ich części skupił w przeciągu najbliższych 
dwóch lat9.

Po drugie, Mikołaj Rey w sposób szczególny potraktował włościan, któ-
rzy Oksę zasiedlić mieli, dając im nieodpłatnie wiekom wiecznie, półłanki, 
place pod miejską zabudowę, domy, ogrody y ine rzeczy. Wszystkie te daro-
wizny mogły stać się, niemal od zaraz i wedle woli ich nowych właścicieli, 
przedmiotem obrotu prawnego, a więc darowizny, zastawu, czy też sprze-
daży10. Był to zatem rodzaj uwłaszczenia przynajmniej części mieszkańców 
Oksy, którzy już wcześniej nabyli prawa do użytkowania gruntów, czego 
dotychczas jakby nie dostrzeżono. 

5 H. M[erczyng], Rejowie z Nagłowic jako członkowie polskiego kościoła ewangelickiego 
[w:] Z wieku Mikołaja Reja. Księga jubileuszowa 1505-1905, cz. 2, Warszawa 1905, s. 51.

6 M. Zdanek, Nagłowice…, op. cit., s. 124.
7 Ibidem, s. 117.
8 K. Wroński, Dyskusja [w:] W. Kowalski (red.), Mikołaj Rej…, op. cit., s. 398-399.
9 J. Pielas, W sąsiedzkim kręgu Mikołaja Reja. Dzieje klucza węgleszyńskiego w XVI wieku, 

ibidem, s. 180-181.
10 Z. Kniaziołucki, Materiały do biografii…, op. cit., s. 266, poz. 620.
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Zwolnił nadto założyciel swych mieszczan z obciążeń podatkowych i in-
nych na lat szesnaście. Według ustaleń Ryszarda Szczygła, tak długie okre-
sy wolnizny otrzymywały głównie miasta na Rusi Czerwonej i Podolu11. Owe 
wyjątkowe gesty fundatora wobec osadników miały, jak sądzę, zaskarbienie 
sobie ich – nie tylko dożywotniej - wdzięczności. Jakoż zgon Reya zastał 
ich w ostatnim roku podatkowej wolności, doczekali zatem okoliczności, 
wprawdzie smutnej, lecz pozwalającej na okazanie przywiązania do zało-
życiela miasta. I pewnie pochówek Reya w Oksie stał się taką szczególną 
uroczystością pogrzebową. Wprawdzie po pisarzu nie zachowało się żadne 
epitafium, ani nagrobek, lecz mogły one zostać usunięte i zaprzepaszczone 
wówczas, gdy zbór zamieniano na świątynię wyznania rzymskokatolickie-
go. Pośrednim dowodem na złożenie ciała pisarza w oksańskim zborze, jest 
pochowanie tam jego syna Andrzeja, spośród braci najzdolniejszego i cie-
szącego się powszechną estymą. Grobowiec pisarza mógł dać początek ro-
dowemu nekropolowi.

Po trzecie, wiadomym się staje powód, dla którego Zofia, wdowa po Mi-
kołaju, dokonała zapisu swych dziedzicznych dóbr rejowieckich wszystkim 
trzem synom nie w sądzie grodzkim chełmskim lub krasnostawskim, ale 
przed aktami chęcińskimi. Bytność jej w grudniu 1569 r. tamże wiązała się 
– domyślnie - z koniecznością pochowania ciała pisarza właśnie w Oksie, 
przynależącej terytorialnie do powiatu chęcińskiego, o czym już wcześniej 
nadmieniłem.

Andrzeja pisano w sądzie grodzkim chełmskim jako Andreas Rey de Nag-
lowicze12, natomiast Mikołaj, zapewne bardziej z dobrami rejowieckimi uczu-
ciowo i prawnie związany, występował jako Nicolaus Rey in Reiowiecz lub 
Nicolaus Rey de Naglowicze in Reiowiecz 13.

Z kolei Krzysztof, objąwszy w posiadanie Nagłowice, Popkowice i Skor-
czyce, unikał początkowo gwarantowania zaciąganych długów na tych do-
brach14. Z czasem jednak (lata dziewięćdziesiąte XVI w.) również i on zaczął 
wydzierżawiać wspomniane majątki – sposobem wyderkafu - za zaciągane 
pożyczki, które czasem bywały wysokie15. Należy jednak przyznać, iż skwa-

11 R. Szczygieł, Lokacje miast…, op. cit., s. 115.
12 Np. APL, KGCh, Wyroki, ks. 4, op. cit., k. 42, Hański supra Rei Lucrum 
13 Ibidem, k. 86, Wołczek contra Rey Astitio.
14 Pożyczane kwoty Krzysztof Rey zobowiązywał się spłacać terminowo lub płacić wyso-

kie kary za niedotrzymywanie terminów (tak np. postąpił w przypadku zaciągnięcia pożyczki 
w wysokości 1050 florenów od Jakuba Snopkowskiego – wojskiego chełmskiego – vide APL, 
KZKr, Zapisy, ks. 9, op. cit., k. 269 -271. 

15 Pożyczoną w 1593 r.od Stanisława Pszonki z Bobina pod zastaw kwotę 6 tysięcy flore-
nów, spłacał przez następnych kilka lat, nie mogąc w zakładanym terminie wykupić zastawio-
nych dóbr Nagłowic, Popkowic i Skorczyc; vide APL Księgi Ziemskie Lubelskie (dalej jako 
KZL), Zapisy, ks. 50, k. 165 – 169, k. 257v, k. 411. Popkowice i Skorczyce stanowiły czwarte na 
Lubelszczyźnie, urzędowskie ziemskie gniazdo Reyów. Pierwszym gniazdem ziemskim były 
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pliwiej wywiązywał się ze spłaty pożyczonych sum, zwłaszcza większych, niż 
Mikołaj16. Był on w tym czasie dziedzicem Popkowic i Skorczyc17. W 1593 
roku zastawił je, za zaciągnięta nową pożyczkę w wysokości 6.000 florenów, 
u Stanisława Pszonki z Bobina18.

Bracia Mikołaj i Krzysztof dość chętnie zaczęli pozbywać się – z różnych 
zresztą powodów – dziedziczonych posiadłości wiejskich, znajdujących się 
w Ziemi Chełmskiej, oddalonych jednak od klucza rejowieckiego. Posiadłości, 
które z mozołem i zaangażowaniem gromadził poeta niemal aż do śmierci.

Mikołaj, ostatecznie uposażony w klucz rejowiecki oraz dwie połowy 
(dziedziczną i królewską) Stajnego19, uporczywie zastawiał wsie wchodzące 
w jego skład za większe i mniejsze pożyczki, upoważniając wierzycieli do 
intromisji na zastawione dobra na wypadek niezwrócenia długu w oznaczo-
nym terminie20. Wyjątek może stanowić rok 1573, w którym to Rey-junior 
zwrócił znaczną cześć własnych długów (m.in. Piotrowi Czernemu – 4000 
florenów21 i Krzysztofowi Żukowskiemu – 1200 florenów22).

W niedługi czas po zgonie poety synowie jego – Krzysztof i Mikołaj zbyli 
dobra czerniejowskie za tysiąc marek polskich23, a więc taniej, niż wynosiła 
cena ich zakupu, Stanisławowi Rozwadowskiemu, sędziemu chełmskiemu24. 
Stosownego zapisu w księgach ziemskich chełmskich dokonano 4 września 
1570 roku.

Plisków natomiast wraz z Olszanką, zapewne z uwagi na sporą odległość 
od klucza rejowieckiego, a więc niemożliwość sprawnego nimi zarządzania, 
Krzysztof przekazał aktem darowizny, a akt ten Andrzej umocnił sądownie 

dobra rejowieckie, drugie gniazdo, zwanym siennickim, stanowiły dobra Siennicy Różanej 
i Ostrowa wraz z królewszczyzną – Pliskowem, trzecie zaś – należące przez pewien czas do 
Andrzeja Reya – gniazdo hańskie, w skład którego obok Hańska wchodziły Kołacze, Kulczyn 
i Żdżarka (nazwy gniazd ziemskich rodu Reyów– odautorskie).

16 Przykładowo: w 1588 r. Krzysztof Rey zwrócił Pawłowi Wierzbickiemu 2050 florenów 
(APL, KZL, Zapisy, ks. 45, k. 786v), natomiast w 1591 r. temu samemu wierzycielowi oddał 
sumę 1000 florenów (APL, KZL, Zapisy, ks. 49, k. 254v).

17 Cf. APL, KZL, Zapisy, ks. 50, op. cit., k. 962.
18 Ibidem.
19 Stajne jako całość zostało odstapione Mikołajowi-juniorowi przez brata Krzysztofa za 

pisemną zgodą króla Stefana Batorego, noszącą datę 31 stycznia 1578 r.; vide ARG, s. 7.
20 Mikołaj Rey-junior tak postąpił m.in. wobec Marcina Skoruty z Mołodiatycz u którego 

pożyczył w 1577 r. 206 florenów i zagwarantował zwrot długu na Kobylem; APL, KGCh, Zapi-
sy, ks. 6, op. cit., k. 649v-650v.

21 APL, KZL, Zapisy, ks. 37, k. 213v.
22 Ibidem, k. 119v-120.
23 Była to mocniejsza waluta niż floreny, ponieważ za jedną markę (grzywnę) liczono wów-

czas 48 groszy, podczas gdy za jednego florena – tylko trzydzieści. Nowe grosze wprowadził 
do obiegu Kazimierz Wielki ok. 1375 r. J. Szymański, Nauki pomocnicze ... op. cit., s. 592.

24 APL, KZCh, Zapisy, Reiowie Rozwadowski transporto ks. 5, op. cit., k. 532.
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– Marcinowi Uhrowieckiemu, ich szwagrowi (mąż Anny Reyówny)25. Działo 
się to w poniedziałek 14 stycznia 1571 roku, podczas trwania tzw. roków 
ziemskich26. Rok później Mikołaj wydzierżawił Kasprowi Jahodińskiemu 
(Jagodzińskiemu) za 3 tysiące florenów dziedziczne dobra Ostrów w powie-
cie krasnostawskim27. (Najprawdopodobniej wykupił je z zastawu od Kata-
rzyny Wierzbickiej przed śmiercią jeszcze sam poeta).

Rejowiec musiał być wówczas jeszcze atrakcyjnym dla nowych osadników 
miastem, skoro na początku 1577 r. uciekły doń wraz z całym dobytkiem ze 
Żdżannego – od wspomnianego już Marcina Skoruty - trzy rodziny kmiece: 
Saja, Chwedorie Żadzina (Żadsena?) i Nauma Żadzina. Zgodnie z obowią-
zującą wówczas taksą, Saja wraz z żoną, dziećmi i sprzętami w chełmskim 
sądzie grodzkim wyceniono na 120 grzywien, Chwedora (Teodora) - na 
80 grzywien, zaś Nauma na 60. Ogólną kwotę zadośćuczynienia dla Skoruty 
za utraconych poddanych sąd oszacował na 740 marek28. Do zapłacenia za-
sądzonej kwoty zobowiązano wszystkich trzech braci Reyów.

Trybunał Lubelski natomiast przyznał Mikołajowi-juniorowi prawo do prze-
siedlenia mieszczanina pawłowskiego – Bieniasza na dwór w Rejowcu, lecz bi-
skup chełmski jako właściciel Pawłowa nie wyraził na to zgody29, o co sprawa 
toczyła się w sądzie chełmskim jeszcze przez jakiś czas.

Zbiegostwo kmieci najwidoczniej nasilało się na terenach wschodnich 
województw skoro w roku następnym Stefan Batory wydał konstytucję pt. 
Sprawiedliwoscz o chłopi zbiegłe tychże Woiewodztw, w Ruskim, Podolskim, 
Bełskim i granicze ich30. W dokumencie tym król dał prawo pozywania 
poszkodowanym dziedzicom o zbiegłego chłopa i sługi doroczne przed sąd 
grodzki tych, którzy zbiegów przyjmowali. Obwiniani mieli obowiązek nie-
zwłocznego zwrotu uciekinierów lub zapłacenia należności za nich wedle 

25 Ibidem, Consensus Nicolai Rey Martino Uhrowieczky, k. 565v.
26 Roki Ziemskie, podczas których rozsądzano w sądach ziemskich sprawy sporne o grun-

ty oraz spisywano urzędowe dokumenty tych spraw dotyczące, zostały dla Ziemi Chełmskiej 
określone w konstytucji 57 podczas sejmu koronnego lubelskiego 1569 r. Odbywały się one 
w Chełmie wprawdzie sześć kroć do roku, zawsze w poniedziałki, lecz z uwagi na czasy trud-
ne i niepogodne wspomniana konstytucja zredukowała roki ziemskie do czterech terminów. 
Pierwsze roki ziemskie odbywać się miały w poniedziałki najbliższe przed świętem św. Ag-
nieszki (przypadającym na 21 stycznia), drugie - w takież same dni najbliższe po święcie św. 
Filipa i Jakuba (tj. po 1 maja), trzecie - w oktawie Bożego Ciała, czwarte – w poniedziałki 
przed świętem Narodzenia Panny Marii (przed 8 września). W dwa tygodnie po tych termi-
nach otwierano roki ziemskie w Krasnymstawie; cf. Volumina Legum. t. 2, Petersburg 1859, 
f. 789, s. 98 -99.

27 APL, KZCh, Transoportatio Rey Jahodinsky, Zapisy, ks. 6, op. cit., k. 599v – 600. Dobra te 
nabył Mikołaj – poeta od Stanisława Tęczyńskiego w 1545 r. (cyt. za W. Czarnecki, Przemiany 
sieci osadniczej…, op. cit., s. 25).

28 APL, KGCh, Wyroki, ks. 6, k. 34, 77-78, 160.
29 APL KGCh, Zapisy, ks. 7, k. 382-382v.
30 APL KGCh, Zapisy, ks. 6, op. cit., k. 202.
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taxi w pozwie. Wprawdzie prawo nie działało wstecz, lecz w tym przypad-
ku król postanowił, iż ta konstytucja (uchwała) miała obejmować przypad-
ki zbiegostwa także z poprzednich trzech lat. Przypadek uciekinierów ze 
Żdżannego do egzekucji tej uchwały się więc kwalifikował. Należy wnosić, iż 
Reyowie wyznaczoną przez Skorutę opłatę uiścili lub zbiegów zwrócili, tym 
bardziej, że tego samego 1577 roku, 2 września, Mikołaj, naglony widoczną 
potrzebą finansową, zapożyczył się u tegoż dziedzica na kwotę 206 florenów. 
Jednocześnie zobowiązał się do zwrotu długu do 11 listopada (święto św. 
Marcina), po której to dacie pożyczkodawca miał prawo zająć przez intromi-
sję, czyli wwiązanie31, część wsi Kobyle. 

W następnych latach Skoruta jeszcze parokrotnie udzielał pożyczek Mi-
kołajowi-juniorowi, co oznacza, iż stosunki miedzy obu dziedzicami były co 
najmniej poprawne. Rey zadłużał się również u Andrzeja Hańskiego (w 1578 
r na kwotę 600 florenów32) i u Pawła Orzechowskiego33, który bez mała lat 
20 później stał się posiadaczem rejowieckiej majętności.

Pragnąc zmieniać opinię permanentnego kredytobiorcy, Mikołaj sam nie-
kiedy udzielał pożyczek. Nie pomijał przy tym kupców żydowskich z Chełma, 
w przekonaniu, iż zainteresuje ich rozwojem handlu w Rejowcu34. Jakoż uda-
ło mu się zainstalować w Rejowcu kupca Icka jeszcze przed końcem wieku 
XVI. W księgach grodzkich zapisowych Chełma istnieje zapis Mikołaja Grabi 
z 14 września 1598 roku dla tegoż mieszczanina obejmujący srebrny pierścień 
z szaphirem rzezanym, kołpak marmurkowy czerwonym Axamitem powleczony 
i 12 łyże(cze)k srebrnych35. W ten sposób Grabia uczynił zadość swemu wie-
rzycielowi, gwarantując sobie dalsze użytkowanie własnych dóbr bez ewentu-
alnego przenagabania ze strony starozakonnego.

Icek Judzic pojawił się jeszcze w aktach sądowych jako poszkodowany, 
a szczegóły tej sprawy opisane zostały w następnym podrozdziale. Uogól-
niając zagadnienie, można z całą pewnością stwierdzić obecność wyznaw-
ców religii mojżeszowej jako mieszczan rejowieckich w ostatnim pięcioleciu 
szesnastego stulecia. Być może osiedlenie się ich w Rejowcu nastąpiło co 
najmniej kilka lat wcześniej. Bez wątpienia nie zainstalowali się na terenie 

31 Świeżo uchwalona konstytucja (1576 r.) O wwiązaniu stanowiła, że intromisje do dzie-
dzictwa, albo zastawy maią być iawnie czynione, solenniter publikowane i do akt ziemskich, 
albo grodzkich podawane i wpisane. Z grodzkich jednak przeniesione być maią do ziemskich, 
pod aktem sądowym na Rokach Ziemskich powiatu własnego, gdzie dobra przerzeczone leżą. Cf. 
Inwentarz Voluminów Legum, cz. 1, Petersburg 1860, op. cit., s. 137. 

32 APL, KGCh, Zapisy, ks. 6, op. cit., k. 423.
33 APL, KGCh, Zapisy, ks. 9, k. 222v-223.
34 W chełmskich aktach grodzkich znajduje się zapis z dnia 15 kwietnia 1578 r. o udziele-

niu przez Mikołaja Reya-juniora krótkoterminowej pożyczki w kwocie 272,5 fl. chełmskiemu 
Żydowi Kalmanowi Lewkowiczowi. Należność tę kupiec zwrócił już 4 lipca tegoż roku; vide 
APL, KGCh, Zapisy, ks. 6, op. cit., k. 154v, 175v.

35 APL, KGCh, Zapisy ks. 12, k. 247.
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miasta za życia pisarza, aczkolwiek z pewnością brali udział w miejscowych 
targach lub jarmarkach. To także ich dotyczył list (okólnik) Jana Dulskiego 
– podskarbiego koronnego z 7 czerwca 1588 r., w którym urzędnik królew-
ski stwierdzał, iż w liczbach poborowych niepokazuie szię tho, aby nad Pobor 
pogłowia Żydowie od rzemiosł, ktoremi szie bawią płaczicz czo mieli, także od 
przekupowania iakich kolwiek Towarow, ktoremi szie żywią i dlatego powinni 
być zwolnienia od uiszczania innych, niż pogłówne należności36.

Dodajmy tu za Pawłem Fijałkowskim37, iż okresem otwierającym epokę 
największego rozkwitu osadnictwa żydowskiego w Polsce był czas panowa-
nia Zygmunta Starego. Wtedy to zaczęło rozwijać się szkolnictwo począt-
kowe oraz szkolnictwo wyższego stopnia (akademie talmudyczne, czyli je-
sziwy). To za życia Mikołaja Reya działał w Lublinie cieszący się wielkim 
autorytetem znawca prawa żydowskiego i założyciel tamtejszej jesziwy – ra-
bin Salomon Luria38. Na lubelskie jarmarki zjeżdżali Żydzi z całej Polski, 
a sąd rabinacki, rozstrzygający różne spory ( w tym także religijne), zyskał 
aprobatę Zygmunta Augusta, stając się – z jego namaszczenia - trybunałem 
Żydów Korony39.

Starał się także Mikołaj-junior regulować na bieżąco różne wobec staro-
zakonnych zadłużenia. Tak zapewne było z niespłaconą przez Zofię Reyową 
kwotą wynoszącą 104 floreny, o które upomniał się inny Żyd chełmski – 
Smojło Jackowicz40. Dla większej pewności, iż odzyska należność, pozwał 
on do akt grodzkich całą trójkę Reyów - synów zmarłej Zofii. W księdze 
zapisowej zachował się dokument, który pozwala z pewnym przybliżeniem 
określić datę śmierci żony pisarza. Nastąpiła ona przed 10 października 1578 
roku41. Zapis post mortem olim G[e]n[er]ose Zophia Reiowa użyty w pozwie 
Jackowicza, wyraźnie podpowiada, że dokument ten sporządzono wkrótce 
po zgonie dłużniczki. Zofia znana była w Ziemi Chełmskiej jako dziedzicz-
ka i trudno przypuszczać, że wiadomość o jej zejściu rozeszła się ze znacz-
niejszym opóźnieniem. Ponadto wierzyciele zazwyczaj byli czujni i w takich 

36 APL, KGCh, Zapisy, ks. 9, op. cit., k. 622v.
37 P. Fijałkowski, Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych XI-XVIII wiek, Warsza-

wa 1993, s. 10. Istniejący wówczas w niektórych kręgach szlacheckich filosemityzm objawiał 
się nadawaniem męskim potomkom imion postaci starotestamentowych (Samuel, Abraham 
itp.); cf. APL, KZKr, Zapisy, ks.20, k. 222v, 274, 312.

38 Z. Borzymińska, P. Fijałkowski, Luria Salomon [w:] Z. Borzymińska, R. Żebrowski (opr.), 
Polski słownik judaistyczny. Dzieje – kultura – religia – ludzie, t. 2, Warszawa 2003, s. 69.

39 P. Fijałkowski, Dzieje Żydów…, op. cit., s. 11.
40 APL, KGCh, Ex parte Smoilo rellatio, Wyroki, ks. 7, op. cit., k. 29v, 121-122v. Zgodnie 

z prawem magdeburskim, w przypadku śmierci ojca lub matki, jeśli ci pozostawili po sobie 
niespłacone długi, ale jednocześnie pozostawili też spadek, dzieci winny powinności dłużne 
uregulować (cf. A. Kalina Artykuły prawa magdeburskiego…, op. cit. s. 80). Z okazji tej sprawy 
wiemy, że ówczesnym sołtysem Rubiego był Jaczko (Jacko).

41 APL, KGCh, Smojło cum Rey scribunt terminum, Zapisy, ks. 6, op. cit., k. 252-253.
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przypadkach szybko upominali się u sukcesorów osób zadłużonych o swoje 
pieniądze.

Niewykluczone, że została pochowana w Rejowcu lub w Siennicy, może 
nawet w asyście księdza rzymskokatolickiego. (Proszę zauważyć, że zbór 
kalwiński został w Rejowcu otwarty dopiero po jej śmierci. Najwidoczniej 
nie życzyła sobie, aby w jej dobrach znajdowała się świątynia protestancka, 
jako obca liturgicznie i wyznaniowo dla niej oraz miejscowej ludności).

Zofia Reyowa zasługuje jednak na dłuższą, niż trzyzdaniowa, refleksję.
Przede wszystkim zaskakuje jej znajomość prywatnego prawa ziemskie-

go. Przypomnijmy: występując w 1544 roku przed sądem w Chełmie bez 
promotora prawnego, Zofia udowodniła swoje bezsprzeczne prawa do dóbr 
kobylskich zarówno wobec swego ojca jak i syna Bernarda Poniatowskiego 
– czasowego, rabunkowego dzierżawcy tych dóbr. Jej zasługą było także 
doprowadzenie do wyznaczenia granic wschodniej (częściowo) i południo-
wej dziedziczonej majętności kobylskiej, a także spowodowanie wytyczenia 
granicy północno-wschodniej Siennicy Różanej. Wyznaczenie granic skut-
kowało tym, że Reyowie nie mieli procesów o nie z sąsiadami i że w zasadzie 
na trwałe osiedli odtąd w dobrach chełmskich. Przypomnijmy także, iż to za 
sprawą Zofii Mikołaj Rey-pisarz uposażył pierwszych osadników Sawczyna 
(późniejszych Wereszcz Szlacheckich vel Rejowych) w prawa i wyznaczył 
im określone obowiązki wobec dworu kobylskiego. Można domyślać się, 
że Zofia Reyowa bardzo interesowała się stanem dóbr oraz kondycją gospo-
darczo-finansową kmieci, tym bardziej, że mąż jej często przebywał poza do-
mem (zajęcia publiczne, odwiedziny zakupionych wsi, udział w polowaniach 
itd.) lub zajmował się pisaniem kolejnych książek. W sprawach agrotech-
nicznych i majątkowych z pewnością orientowała się nie gorzej od Mikołaja. 
Jej elastyczna postawa wobec Siennickich, wszakże z nią spokrewnionych, 
a nie zawsze jej przychylnych, pozwala oceniać dziedziczkę dóbr kobylskich 
bardzo pozytywnie. Tego obrazu jej postaci niech dopełni spostrzeżenie, 
że była też matką ośmiorga dzieci, których pielęgnowanie i wychowanie, 
zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie, musiało ją bardzo absorbować. Z pew-
nością w późnych latach swego życia bardzo przeżywała częste zastawianie 
klucza rejowieckiego przez syna Mikołaja i ubożenie miejscowej ludności na 
skutek nadmiernej jej eksploatacji przez dzierżawców.

Znane są także sprawy sądowe Mikołaja-juniora o zabór mienia. W samym 
tylko 1577 roku pozywany był on kilkakrotnie przed sąd grodzki w Chełmie 
m.in. przez Piotra Wołczka z Pławanic o zabór konia z wozem i trzema sar-
nami42 oraz przez Marcina Skorutę za niezwrócenie mu złotego łańcucha 

42 Ibidem, Wołczek sup[ra] Rei lucrum, k. 34v oraz k. 44 -45, Koń wraz z wozem i sarnami 
został zajęty na gruncie dóbr Rejowca przy lesie królewskim [niedziałowickim] przez Jana – 
poddanego Mikołaja Reya i odprowadzony do dworu tegoż (ad curia sua).
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wysadzanego 102 dukatami węgierskimi43. Obie te sprawy Mikołaj przegrał, 
a ponadto za uporczywe niestawianie się na pierwszą z nich skazany został 
nie tylko na zwrot konia z rzędem, ale także na kontumację, czyli karę do-
datkową. Mikołaj zajął także konia Sebastianowi Ciołkowi Gutowskiemu, 
tenutariuszowi Depułtycz Królewskich, lecz obłożony karą czterdziestną, 
zwrócił ten zabór44. 

Mikołaj natomiast w 1577 roku wezwał Jana Sawczyca z Pawłowa, woź-
nego sądowego do Stajnego w celu dokonania naocznego stwierdzenia, iż 
Bronisław Grabia, dziedzic sąsiedniej wsi Krasne, dokonał bezprawnego 
wycięcia 90 sztuk jego sosen45. Skutkiem tych oględzin było przypozwanie 
Krzysztofa, który wciąż figurował w aktach ziemskich i grodzkich chełm-
skich jako bonorum Regalium villa Stayne tenutarius, do stawienia się w tej 
dzierżawie przed komisarzami królewskimi w celu wytyczenia granic z do-
brami Krasnego46.

Musiał Mikołaj-junior cieszyć się jeszcze wówczas poważaniem wśród 
szlacheckiej braci, skoro w roku 1580 powołano go w skład zespołu sędziow-
skiego obradującego podczas tzw. roków ziemskich (dorocznego sądu 
utworzonego dla załatwienia spraw majątkowych)47. W latach późniejszych 
nie dostąpił on już tego zaszczytu.

W 1581 roku Krzysztof Rey oddał w arendę dobra przynależne do miasta 
Orchów Hieronimowi Krupskiemu za kwotę 2.860 florenów48. 

W tym samym roku Mikołaj Rey z Nagłowicz, miasta Reiowca dziedzic, naj-
wyraźniej będąc w kolejnej potrzebie finansowej, zaciągnął dług u Remigiusza 
Zaporskiego z Chojna na 800 florenów, asekurując pożyczkę na trzeciej części 
Kobylego49. W tym czasie wsie Rubie i Wereszcze znajdowały się już pod zasta-
wem na kwotę dwóch tysięcy florenów u Macieja (Mateusza) Witwińskiego, 
dziedzica Siedliszcza. Ten, zapewne również zadłużony, przekazał swoje prawa 
oraz korzyści z tych wsi Stanisławowi Koniecpolskiemu z Koniecpola50.

Księgi ziemskie chełmskie i lubelskie dowodzą, iż obaj bracia - Mikołaj 
i Krzysztof – w latach siedemdziesiątych i następnych dość chętnie zaciągali 
pożyczki, na różne zresztą sumy51. Początkowo w miarę sukcesywnie i ter-

43 Ibidem, Skoruta con[tra] Rey astitio, k. 75v -77.
44 APL, KGCh, Wyroki, Rei effideiusio Equi, Wyroki, ks. 7, op. cit., k. 403.
45 APL, KGCh, Wyroki, Rei con[tra] Grabia Protestatio, ks. 6, op. cit., k. 62v.
46 Ibidem, Grabya positio Mandati, k. 189v.
47 APL, KZCh, Zapisy, ks. 7, k. 50.
48 APL, KZCh, Rey Krupsky obligatio, Zapisy, ks. 6, k. 57 – 58v.
49 Ibidem, k. 42.
50 Ibidem, k. 61.
51 Np. Mikołaj pożyczył od Marcina Skoruty w 1577 r. 206 florenów, z obowiązkiem spłaty 

do 11 listopada 1578 r.; APL, KZCh, Zapisy, Nicolaus Rey Maximo Skorutha inscripto, ks. 5, 
k. 649v-650v.
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minowo je spłacali, w późniejszych natomiast latach Mikołaj zaczął jednak 
generować długi i zastawiać je na otrzymanych dobrach rejowieckich. 

Probierzem zaradności ekonomicznej braci Reyów może być wielkość 
ich długów wobec Andrzeja Siennickiego i jego żony Doroty ujawniona 
przez nią przy okazji podziału własnej części majętności siennickiej i innych 
dóbr nabytych, dokonanego w 1579 roku miedzy synów Stanisława i Jaku-
ba52. Mikołaj zalegał był z długiem wynoszącym 3.357,5 zł53 , z której to sumy 
podczas rzeczonego podziału spłacił jedynie 330 zł.54 Krzysztof Rey winien 
był wówczas Siennickim 188 zł, zaś najmłodszy Andrzej – 30 zł55.

Oczywiście można zastanawiać się nad tym, na jakie cele kierował po-
życzki Mikołaj-junior. Jedną z możliwych – i prawdopodobnych – odpowie-
dzi byłoby utrzymanie co najmniej trzech, jeśli nie czterech dworów: w Re-
jowcu, Kobylem, Wereszczach i Siennicy Różanej, łącznie z obsługą, a także 
utrzymanie niemałej rodziny na przyzwoitym, jak na tamte czasy, poziomie.

Przejąwszy w wyłączne dziedziczne zarządzanie cały klucz rejowiecki 
wraz z połową Stajnego56, rzeczony Mikołaj zastawił je u Mateusza Otwinow-
skiego za kwotę 12 tysięcy florenów. Ponieważ miał on najwyraźniej kłopoty 
z terminowym oddaniem długu, wierzyciel przekazał mu w arendę wspo-
mniane dobra. W ten sposób dłużnik mógł z nich generować pewne docho-

52 APL, KZKr, Zapisy ks. 12, k. 14-17.
53 Był to dług zastawiony na części Siennicy Różanej pana Reiowey (…) od paney Matki 

swey; APL, KZKr, Zapisy, ks. 13, k. 88.
54 APL, KZKr, Zapisy ks. 12, op. cit., k. 14v.
55 Ibidem, k. 15. Przytaczany dokument jest interesujący także z paru innych powodów. 

Otóż przy podziale dóbr Dorota Siennicka zachowała dla siebie dożywotnio posiadaną część 
Siennicy Różanej i – zapewne wykupioną od Reyów – Wolę Siennicką ze wszyczkiem nicz 
niezostaw(i)aiącz. Stanisławowi przypadł Maszów (po zmarłym bezpotomnie bracie Janie) 
i część Radziechowa, nabyta przez ojca – Andrzeja, a Jakub otrzymał dobra wsi Tarzymie-
chy. Ponieważ część zatrzymana przez matkę była obszarowo większa niż przypadłe synom 
majętności, obiecała ona wypłacać im na koniec każdego roku po 130 zł. W rozliczeniu za-
radna wdowa uwzględniła poważne kwoty wydatkowane wcześniej na ich potrzeby (13.791 
zł. 20 gr.) przez prawnego opiekuna Mikołaja Siennickiego – podkomorzego Ziemi Chełm-
skiej, a nadto zobowiązała potomków do spłacenia długów zaciągniętych przez nieboszczyka 
Andrzeja na ogólną sumę 21.197 zł. Zapisy te dowodzą skrupulatności prowadzonych przez 
Siennickich rejestrów wpływów i wydatków, także względem własnych dzieci. Innym powo-
dem, dla którego warto skomentować ten dokument, jest zapis datowania nowego roku. Za 
początek nowego roku nadal uważano – przynajmniej w sądzie krasnostawskim - Boże Na-
rodzenie (ibidem, k. 15v); B. Włodarski, Chronologia polska, Warszawa 1957, s. 69, był nato-
miast zdania, iż w wieku XVI nastąpiło ostateczne zwycięstwo obecnie stosowanego datowania 
początku roku (od 1 stycznia). Jeszcze bardziej radykalny był w swym poglądzie na ten temat 
Władysław Semkowicz, Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków 1946, s. 125, pisząc, 
iż indykcja rzymska, ustanawiająca dzień 25 grudnia za początek nowego roku kalendarzowe-
go zanikła w Polsce w ciągu XIV wieku.

56 Królewska część Stajnego, jako dzierżawa, nie mogła być zastawiana u osób trzecich.
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dy, przeznaczając je na zwrot pożyczonej sumy57. Pochodziły one głównie 
najprawdopodobniej z folwarku znajdującego się przy dworze kobylskim, 
nieopodal rzeczki zwanej naonczas Kobyłką58. Dość pewne, iż podobny fol-
wark istniał przy dworze w Rejowcu.

Stan zagospodarowania klucza rejowieckiego przedstawiał się wówczas 
następująco:

a) w Rejowcu, który płacił 6 florenów szosu podwójnego, były 4 zago-
spodarowane łany, mieszkało tam 10 rzemieślników wykonujących różne 
zawody, było też 2 komorników i karczmarz z karczmą;

b) w Kobylem było 9,5 zagospodarowanego łana, funkcjonował duży 
młyn korzeczny o trzech kołach, mieszkało tam nadto 4 ubogich 
zagrodników i 4 komorników żyjących z pracy najemnej (zapewne 
w miejscowym dworze);

c) w Rubiem były 2 zasiedlone łany i połowa łanu opuszczonego, a miesz-
kało tam również 6 zagrodników bez ziemi i 2 komorników;

d) w Wereszczach Szlacheckich były 4 zasiedlone łany i 1 łan pusty, żyli 
tam nadto 1 zagrodnik z działką ziemi i 1 komornik;

e) w Stajnem było 4,5 zasiedlonego łana, a zamieszkiwali w tej wsi też 
1 zagrodnik z ziemią i 1 komornik59.

Z powyższego wynika, iż najbardziej rolniczo rozwiniętą wieś stanowiło 
Kobyle; z pewnością to ono przynosiło dziedzicowi największe zyski i tam 
koncentrowała się jego nadzorcza uwaga. Odnotujmy, iż przez krótki czas 
- od 4 marca 1590 roku - za tysiąc florenów pożyczki arendował wspomnianą 
wieś Piotr Stabrowski60. (W tym samym czasie Wereszcze były zastawione 
u Hieronima Jasińskiego za dwieście florenów61).

Był to – jak się wydaje – okres intensyfikacji produkcji rolnej w całej 
majętności rejowieckiej. Tak dużej liczby łanów zagospodarowanych (24) 
w czasach późniejszych włość ta już nie miała. 

Dwór Mikołaja-juniora utrzymywał też konie. Zamiłowanie do tych zwie-
rząt wynikało, jak sądzę, z zainteresowania jego wojaczką, ale jednocześnie 
stanowiło pewne odniesienie do późnośredniowiecznej tradycji hodowli kla-
czy w Kobylem, o czym pisałem wcześniej. Jak dalece zależało dziedzico-
wi Rejowca na posiadaniu rasowych koni, świadczą wcześniej przytoczone 
sprawy sądowe o ich zabór innym właścicielom. Zapewne Mikołaj lubował 
się w koniach rasy arabskiej, o czym może świadczyć utrata takiego ogiera 

57 APL, KZCh, Zapisy, Arenda Rey, ks. 6, k. 258–259v. Sytuacja wyglądała kuriozalnie, 
bowiem Mikołaj stawał się w ten sposób dzierżawcą własnych, aczkolwiek zastawionych za 
niemałą sumę – dóbr.

58 APL, KZKr, Zapisy, ks. 12, op. cit., k. 174v-176v.
59 AGAD, ASK, Dz. I, ks. 51, k. 495-495v.
60 APL, KGCh, Zapisy, ks. 9, op. cit., k. 308v-309.
61 Ibidem, k. 397-397v.
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maści białej w wyniku napadu na dworzanina rejowieckiego Michała Ści-
biora, dokonanego przez poddanego wsi królewskiej Żółtańce (całe zajście 
miało miejsce w gaju zwanym Dąbrową należącym do dóbr Rejowca w maju 
1586 roku62). Dodajmy: cena konia na targach lwowskim i lubelskim kształ-
towała się wonczas na poziomie 11-12 zł63, co stanowiło równowartość blisko 
jednej tony pszenicy (najdroższego zboża).

Zapewne wiosną 1585 roku Mikołaj-junior wyłowił ryby w stawie znaj-
dującym się obok Pawłowa i należącym – wedle jego mniemania – do dóbr 
rejowieckich. Odmiennego zdania natomiast był biskup chełmski ks. Adam 
Pilichowski, uważający rzeczony zbiornik wodny za przynależny, podobnie 
jak samo miasto, do biskupstwa chełmskiego. (Można się domyślać, iż był 
to ten sam staw, o który z purpuratem toczył spór sądowy Rey pisarz). Roze-
źlony biskup wydał polecenie, aby przywołać niesubordynowanego sąsiada 
do porządku i zarządził intromisję na dwór rejowiecki. 28 lipca rzeczonego 
roku, z upoważnienia Pilichowskiego, stanęli w Rejowcu trzej jego wysłan-
nicy, urodzeni Ludwik Chojeński i Ludwik Dmochowski oraz mieszczanin 
pawłowski – Szymon Bieniaszowic64. Aby mogło dojść do zajęcia dworu, wi-
nien był na to wyrazić zgodę wójt Rejowca – Iwaszko Sepeliak, jako przed-
stawiciel miejskiego samorządu. Ten jednak, zapewne uprzedzony przez sa-
mego dziedzica, absentował się chytrze tego dnia i do intromisji nie doszło.

Wcześniej natomiast, 14 maja doszło do ugody między Janem Karczew-
skim – podczaszym czerskim a Mikołajem o zwrot na tydzień po ś. Janie 
przez tegoż sumarycznego długu w kwocie 1.900 florenów. Postanowienie 
nieodmienne droższe było, podobnie jak honor szlachecki, od pożyczonych 
pieniędzy i sprawa w terminie została uregulowana.

Wkrótce kolejnymi wierzycielami Mikołaja stali się jego siostra Barbara 
i szwagier, Jan Dłużniewski, którzy udzielili mu dwu pożyczek, asekurowa-
nych na majętności rejowieckiej, w ogólnej kwocie 2.800 florenów65.

Mikołaj znał zapewne również Pawła Orzechowskiego. Jest potwierdze-
nie ich obecności na sejmiku ziemskim chełmskim w dniu 22 stycznia 1587 
roku, poświeconym m.in. wyborowi sędziów do sądu kapturowego (z po-
wodu ówczesnego bezkrólewia)66. Uczestniczyli oni również w okazowaniu 
Ryczerstwa ziemie chełmskiey, przy czym Mikołaj zobligowany był – wraz 
z grupą innych osób szlacheckiego pochodzenia – do oblatowania spisu bio-
rącej udział w przeglądzie szlachty (16 sierpnia 1587 r.). Takoż obu zobowią-

62 Ibidem, k. 117.
63 Historia Polski w liczbach. Gospodarka (dane do 1795 r. opr. A. Wyczański, C. Kuklo), 

t. 2, Warszawa 2003, s. 39.
64 APL, KGCh, Zapisy, ks. 8, k. 95.
65 Ibidem, k. 435-436; ślub Barbary Reyówny z Janem Dłużniewskim nastąpił prawdopo-

dobnie w 1585 lub na początku 1586 r.
66 APL, KGCh, Dekrety, ks. 9, k. 375-379.
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zał sejmik przedelekcyjny, odbyty w dniu 8 czerwca 1587 roku, do podania 
do akt grodzkich chełmskich spisu osób w nim uczestniczących. Świadczy 
to o wykazywaniu przez Mikołaja pewnej aktywności na polu działalności 
publicznej oraz o znacznym stopniu zaufania do jego osoby ze strony miej-
scowej szlachty.

Kontakty Mikołaja Reya-juniora z Pawłem Orzechowskim skutkowały także 
drobnymi pożyczkami, jakie zaciągał dziedzic Rejowca u znanego arianina67.

Natomiast kontakty finansowe Mikołaja-juniora z Janem Skaszowskim 
rozpoczęły się od pożyczki w kwocie 4 tysięcy florenów, jakiej na dwa lata 
udzielił w 1592 roku dziedzic klucza rejowieckiego żonie Skaszowskiego – 
Elżbiecie Skoruciance68. Dług został zwrócony w zasadzie terminowo69, po 
upływie roku, co naonczas nie zdarzało się zbyt często. 

Wspomniane znajomości po kilku latach przybiorą zgoła inny obrót, gdy 
to Mikołaj stanie się istotnym dłużnikiem Skaszowskiego (vel Skaszewskie-
go). Wątek ten zostanie rozwinięty w dalszej części tego rozdziału.

Kłopoty finansowe, jakie trapiły permanentnie Mikołaja, zmuszały go do 
zastawiania kolejnych wsi za zaciągane pożyczki. Jest pewne, że na początku 
marca roku 1590 wydzierżawił on Piotrowi Stabrowskiemu za 1.000 flore-
nów wieś Kobyle70, natomiast w lipcu potwierdził Hieronimowi Jasieńskie-
mu dług w kwocie 200 florenów asekurowany na Wereszczach71.

Dwa lata później (20 stycznia 1592 r.) wobec urzędu i akt ziemskich 
chełmskich Mikołaj zeznał Dorocie z Hlebowiczów, prawowitej małżonce, 
przyjęcie posagu w wysokości 12 tysięcy florenów, zapisując jej analogicz-
ną sumę na swoich dobrach dziedzicznych. Dorota natomiast zeznała, że 
przekazuje wszystkie swoje dobra dziedziczne (bez ich wyszczególnienia) 
Mikołajowi do wspólnoty rodzinnej. W przypadku jego śmierci, Dorota mia-
ła zarządzać całym majątkiem nieruchomym, a po jej zejściu wszytkie dobra 
w całości na succesorow rzeczonego Reya zostaną przelane72. Wzmocniony fi-
nansowo tym posagiem, Mikołaj mógł w styczniu 1595 roku oddać Andrze-
jowi Kosickiemu sumę 1.200 florenów73. 

67 Vide np. APL, KGCh, Zapisy, ks. 9, op. cit., k. 222v-223.
68 APL, KGCh, Zapisy, ks. 10, k. 479.
69 Ibidem, k. 186-189, 213.
70 APL, KGCh, Zapisy, ks. 9, op. cit., k. 308v-309.
71 Ibidem, k. 397-397v.
72 APL, KZCh, Zapisy, ks. 10, op. cit., k. 262 – 263.
73 APL, KZCh, Zapisy, Quietatio Rey a Kosicki, ks. 6, op. cit., k. 248v.
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Musi jednak zastanawiać tak późny, dziesięć co najmniej lat po ślubie74 
dokonany, zapis dożywocia. Niejasne są również przyczyny późnego ożenku 
Mikołaja-juniora (gdy poślubiał wojewodziankę wileńska, liczył ok. 48 lat75).

Jakkolwiek Mikołaj Rey-junior był protestantem, na dowód czego ufun-
dował w Rejowcu w 1580 roku zbór, zapewne kalwiński, to jednak jego żona 
pochodziła z Litwy, gdzie panowało prawosławie, jako religia wiodąca. Do-
tychczasowe opracowania76 oraz prace oryginalne77 nie dają podstaw do 
przyjęcia założenia, że rodzice Doroty Hlebowiczowny i ona sama dokonali 
pełnej konwersji na protestantyzm. Wprawdzie, jak pisała m.in. Maria Bar-
bara Topolska78, ród Hlebowiczów poparł zrazu reformację, to jednak pod 
wpływem duszpasterskiej działalności zakonu jezuitów stanął wkrótce po 
stronie unityzmu. Stało się to z pewnością jeszcze przed zawarciem małżeń-
stwa Mikołaja Reya-juniora z Dorotą. Warto nadmienić, iż nauczycielem jej 
bratanków a wnuków Jana Juriewicza Hlebowicza był agent bazyliańskich 
firm księgarskich na Litwie – Jan Łasicki79.

Aby pogodzić sprawy wiary, Rey i Hlebowiczówna mogli zawrzeć prakty-
kowany często wśród litewskich wyznawców ortodoksji, a potem unityzmu, 
związek cywilny, tzw. małżeństwo niewieńczone 80. Małżeństwa takie zawie-
rane były we wszystkich warstwach tamtejszego społeczeństwa. 

Jak pisał przytaczany właśnie Juliusz Bardach, brak ślubu cerkiewnego 
nie stał na przeszkodzie w zaistnieniu między tak związanymi osobami praw-
nych stosunków małżeńskich, w tym także w uznaniu wzajemnych zapisów 

74 Jak ustalił A. Rey, ślub Mikołaja-juniora z Dorotą Hlebowiczówną mógł mieć miejsce(…) 
przed 30.05.1580 r. [w:] ARG, op. cit. s. 14.

75 A. Rey, ARG, op. cit. s. 4.
76 Np. M. Kosman, Reformacja i kontrreformacja w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle 

propagandy wyznaniowej, Wrocław 1973; U. Augustyniak, Testamenty ewangelików reformo-
wanych w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa 1992; M. J. Minakowski, Ci wielcy Polacy 
to nasza rodzina, Publikacje Elektroniczne, Kraków 2005, hasło „Hlebowicz Jan (ok. 1480-
1549) wojewoda wileński”.

77 Np. M. Liedke, Szlachta ruska Wielkiego Księstwa Litewskiego a reformacja, „Białoru-
skie Zeszyty Historyczne, nr 18,[w:] „Biełaruskaja Internet – Kamunikat s. 1-13.

78 M. B. Topolska, Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu 
i Baroku, Wrocław 1984, s. 27.

79 Ibidem, s. 255. Jan Hlebowicz, kasztelan miński (1571) i trocki (1585), brat Doroty jedy-
nie sympatyzował z reformatami. Nie wspominał o nim jako reformacie cytowany wcześniej 
Andrzej Węgierski, Libri quattuor…, op. cit.

80 Był to związek cywilny, odróżniający się od małżeństwa wieńczonego tym, że zawierano 
go poza cerkwią, najczęściej w domu panny młodej, a obrzęd zaślubin nie kończył się włoże-
niem przez duchownego na głowę nupturientki wieńca weselnego; vide J. Bardach, Świecki 
charakter zwyczajowego prawa małżeńskiego ludności ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego 
(XV-XVII wiek), „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 15, z. 1, 1963, s. 91. 
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posagowo-wiennych. Związki takie nawet w oczach prawosławnego kleru 
miały charakter ważności81.

W praktyce sądowej natomiast małżeństwa niewieńczone traktowano 
jako związki II stopnia, tj. gorsze od małżeństw wieńczonych, zawieranych 
w cerkwi, wyraźnie jednak przodujące przed konkubinatami82.

Jeszcze bardziej zastanawiająca była rezygnacja wspomnianej Doroty 
z Dąbrowna, wojewodzianki wileńskiej, z wiennej oprawy dożywocia i Jakie-
gokolwiek inszego Tytułu na Miasteczku Reiowczu dworze w niem będącym83 
y na wsiach Kobyliu, Rubie, Wereszcze, Staine, spisana w sądzie grodzkim 
w Oszmianie dnia 5 września 1595 roku84. Kategoryczność rezygnacji (do-
bra zapisane kasuię y wniwecz obraczam oraz wolne czynię wiecznemi czasy), 
a także dozwolenie utrzymania przez Macieja (Mateusza) Witwińskiego, 
gwarantowanego przez jej męża na wspomnianych dobrach długu w kwocie 
17 tysięcy złotych, mogło oznaczać sfinalizowanie rozwodu między małżon-
kami Reyami oraz zamiar powtórnego zamążpójścia przez Dorotę85. Doku-
ment ten zdaje się również potwierdzać, że Dorota i Mikołaj zawarli związek 
małżeński niewieńczony, zwłaszcza, iż w takich związkach kobiety samo-
dzielnie decydowały o ich zawarciu i rozwiązaniu, ze sprawami majątkowy-
mi włącznie.

Tu za J. Bardachem trzeba dodać, iż małżeństwa niewieńczone rozwiązywały 
się bardzo łatwo, często przez opuszczenie drugiej strony86. Wśród warstw wyż-
szych odbywało się to w formie dwustronnej umowy pisemnej, zeznawanej lub 
niezeznawanej do ksiąg urzędowych87 (Reyowie wybrali zapewne tę drugą for-
mę, a jedynie Dorota dokonała sądownie aktu rezygnacji z dożywocia). Możliwe 
też było rozwiązanie takiego związku z inicjatywy tylko jednej strony. Zawsze 
jednak w takich przypadkach sprawy majątkowe regulowano stosownymi zapi-
sami w aktach grodzkich. Prawo takie obowiązywało także na Litwie.

81 Ibidem.
82 Ibidem, s. 97.
83 Jedna z pierwszych wzmianek źródłowych o istnieniu dworku Reyów w Rejowcu.
84 APL, KGCh, Zapisy, ks. 13, k. 299.
85 W świetle ówczesnego prawa (statut opatowski, 1474 r.), dotyczącego zarówno wdów 

jak i kobiet rozwiedzionych, powtórne zamążpójście zezwalało kobiecie na zachowanie je-
dynie posagu wniesionego do poprzedniego małżeństwa (wiano otrzymywały dzieci, w tym 
przypadku 5 synów i 2 córki). Ponieważ długi zaciągnięte przez Mikołaja-juniora i zagwa-
rantowane na kluczu rejowieckim wpisane zostały do akt ziemskich wcześniej, niż nastąpiła 
oprawa wiana, Dorota utraciłaby ją – zgodnie z konstytucją z 1588 r. - nawet pozostając w sta-
nie wolnym; Z. Zdrójkowski, Dawne polskie prawo…, op. cit., s. 281-282. Cf. też P. Dąbkowski, 
Dobra rodowe i nabyte w prawie litewskim od XIV do XVI wieku, „Studia nad Historią Prawa 
Polskiego”, t. 6, z. 3, Lwów 1916, s. 98-99.

86 J. Bardach, Świecki charakter…, op. cit., s. 97.
87 Ibidem, s. 122-123.
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Nie można również wykluczyć zawarcia małżeństwa przez Mikołaja-junio-
ra z Dorotą Hlebowiczówna w cerkwi prawosławnej np. w Wilnie i tamże jego 
rozwiązania. Cerkiew litewska bowiem, rozumiana tu jako jurysdykcja du-
chowna, miała wówczas przywilej - znany co najmniej od lat czterdziestych XV 
wieku – udzielania rozwodów88. Jednocześnie takie same uprawnienia posia-
dała tamtejsza władza świecka. Z czasem, gdy zaczęło dochodzić do konfliktu 
interesów między nimi, hierarchowie cerkiewni zaczęli coraz energiczniej do-
magać się odebrania sądom dominialnym instytucji rozwodu. W sprawę włą-
czył się nawet Stefan Batory, nakazując urzędnikom cywilnym, aby rozpuskow 
mużom z żonami nie czinili (hdyż to nie swetskomu a duchownemu sudu należi-
t)89. Mimo zakazów, urzędnicy wielkoksiążęcy (namiestnicy i starostowie) na-
dal utrzymywali swoją jurysdykcję w sprawach rozwodowych, czerpiąc z niej 
dla urzędów niemałe dochody. Nadto karalność religijna, także rozwodników, 
była na Litwie i Ukrainie nikła90, co m.in. wynikało z uzależnienia duchowień-
stwa prawosławnego od panów świeckich, traktujących instytucje kościelne 
często jako przynależność swoich dóbr.

O Andrzeju Reyu wiadomo m.in., że wraz z żoną Katarzyną z Dębian91 na-
był od Andrzeja Hańskiego, pisarza ziemskiego chełmskiego, sposobem da-
rowizny i sprzedaży połowę wsi Hańsk, oraz wsie Kołacze, Kulczyn i Żdżarkę. 
Nie dokonawszy jednak przeniesienia zapisu o zakupie owych dóbr z ksiąg 
grodzkich do akt chełmskich ziemskich w obowiązującym okresie jednego 
roku i sześciu tygodni92, pozywani byli oboje w 1577 roku przed sąd grodzki 
w Chełmie93. Niewykluczone, że akt kupna - sprzedaży tak naprawdę był po-
zorowany i nosił cechy terminowo spłaconego długu wyderkafowego, dlatego 
o dobrach tych w wieku XVII, jako włościach Reyów, informacje się urywają.

Lata dziewięćdziesiąte XVI wieku zapisały się w Ziemi Chełmskiej akcją 
wytyczania na nowo granic, zwłaszcza między królewszczyznami a dobra-
mi szlacheckimi. 22 listopada 1593 roku Jan – starosta tarnogrodzki i Józef 
Sienniccy, bracia rodzeni, dziedzicowie Bończy i Depułtycz Ruskich z jednej 
strony oraz Sebastian Czerski – dziedzic Bezka i Rahożyc z drugiej94 uczynili 

88 Ibidem, s. 127.
89 Cyt za J. Bardachem, ibidem, s. 133.
90 Ibidem, s. 141.
91 Interesujące, że Mikołaj Rey – poeta był prawnym opiekunem macochy Katarzyny z Dę-

bian Dębińskiej – Barbary Gosławskiej h. Oksza [w:] ARG, op. cit. s. 48.
92 Cf. Z. Zdrójkowski, Dawne polskie prawo…, op. cit. s. 288, który pisał, że ważne było 

dokonywanie wpisów dotyczących przeniesienia tytułu własności dóbr do ksiąg ziemskich 
tego okręgu, w którym owe dobra były położone.

93 APL. KGCh, Wyroki, Hanski sup[ra] Rei lucrum, ks. 6, op. cit, k. 42-43.
94 Jak dowodził Włodzimierz Czarnecki , Dynamika procesów osadniczych w Ziemi chełm-

skiej do końca XVI wieku, „Rocznik Chełmski, t. 7, 2001, s. 80 i nn., (Aneks. Wykaz osad za-
ginionych), Rahożyce zniknęły z czasem z rzędu osad istniejących. Opierając się jednak na 
zachowanym opisie przebiegu granicy między dobrami, gdzie schodzą się ściany dypułtycka, 
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wieczną ugodę o ustanowienie granicy między Depułtyczami, Rahożycami 
i Weremowicami, należącymi wówczas do Jana Skaszowskiego95. Granice 
wyznaczył 6-osobowy zespół komisarzy królewskich w osobach Piotra Czer-
nego z Witowic, kasztelana lubelskiego, Marcina Uhrowieckiego – kasztela-
na chełmskiego, Pawła Orzechowskiego, podkomorzego chełmskiego, Mi-
kołaja Czyżowskiego - chorążego, Mikołaja Wołczka – podstolego i Ambro-
żego Żulińskiego – podsędka ziemskiego chełmskiego. Z tej okazji - oprócz 
Mikołaja Uhrowieckiego, tenutariusza Depułtycz Królewskich, Jana i Józefa 
Siennickich, dziedziców Depułtycz Ruskich oraz Jana Skaszowskiego, dzie-
dzica Weremowic i Brykowca – przypozwany został również Mikołaj Rey 
– syn poety96. Okazawszy stosowne pismo Zygmunta III z dnia 14 czerwca 
1593 roku, wziął on udział w sypaniu kopców na części własnych dóbr przy-
legającej do Depułtycz Ruskich i Królewskich oraz do dóbr niedziałowic-
kich (gdzie natrafiono nawet na stary kopiec graniczny, być może na tzw. 
narożnicę). Komisarze pytali też najstarszych mieszkańców Rahożyc i De-
pułtycz o dawny przebieg granic między spornymi gruntami97. W ten sposób 
ustalona została nie tylko granica depułtycko-rahożycko-weremowicka, ale 
również częściowo wschodnia granica klucza rejowieckiego98. W dalszym 
jednak ciągu nie dokonano rozgraniczenia miedzy dobrami Rahożyc i Ru-
biego.

Jeszcze za życia Macieja Witwińskiego Mikołaj zastawił u niego modo 
obligatio cały klucz rejowiecki za pożyczkę w kwocie siedemnastu tysięcy 
florenów, zaś po jego śmierci roborował ten zastaw przed aktami chełm-
skimi ziemskimi99 w poniedziałek po święcie Filipa roku 1598 (4 maja) oraz 
potwierdził go synom wierzyciela – Adamowi i Sebastianowi, gwarantując 
im spokojne korzystanie z zadłużonej majętności, zwłaszcza zaś z Wereszcz, 

rahożycka i weremowicka, a także zapisach w księgach grodzkich chełmskich z lat siedem-
dziesiątych XVIII w., można uznać za pewnik, iż Rahożyce, przyjęły istniejącą do dziś nazwę 
Zagroda (nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od 14 zagrodników, których osadzono na 
gruncie rahożyckim w tzw. trzecią rękę). Wyjaśnienie nie przeczy tezie W. Czarneckiego 
o fizycznym zniknięciu tej wsi z krajobrazu Ziemi Chełmskiej.

95 APL, KZCh, Zapisy, Roboratio Granicierum inter Siennickie et Czerski, ks. 6, op. cit., k. 
377–379.

96 Ibidem,. k. 481–487.
97 Sposób wyznaczania granic zgodny był z konstytucją z 1538 r, (potwierdzoną i uszcze-

gółowioną w 1576 r.) na mocy której miały być one naprzód czynione po znakach granicznych, 
potym według świadectwa starcow pod przysięgą; vide Inwentarz Voluminow Legum, op. cit., cz. 
1, Petersburg 1860, s. 108 - 109.

98 Komisarski dokument graniczny oblatowano w Chełmie w styczniu 1595 r. podczas trwa-
nia roków ziemskich. Granica depułtycko-rahożycka została ponownie wyznaczona w 1784 r.; 
vide APL, J. Detmerski, J. Roman, Granice z Ksiąg Grodzkich Chełmskich, /Oblaty/ z lat 1700 
– 1790, strony nienumerowane. Cf. KGKr., Relacje, Akt dotyczący rozgraniczenia wsi Depułtycze 
i Rahożyce sporządzony przez komisarzy królewskich [1784 r.- oblata], ks. 87, k. 79 – 84.

99 APL, KZCh, Zapisy, ks. 7, op. cit., k. 770v.
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do czasu spłacenia kredytu. Ten pierwszy, nie mając najwyraźniej zamiaru 
dochodzenia ojcowskiej wierzytelności od zubożałego bardzo Reya-junio-
ra, przekazał ją do egzekucji bratu100. W tej sytuacji Sebastian, jak można 
wywnioskować z akt grodzkich, zadłużył się był u Jana Skaszowskiego na 
analogiczną kwotę 17 tysięcy florenów, po czym przelał na niego prawo od-
bioru takiej samej sumy od naturalnego dłużnika lub intromisji na klucz re-
jowiecki. Był to, przyznajmy, majstersztyk prawno-finansowy Sebastiana Wi-
twińskiego, uwalniający go od uciążliwych procesów z Mikołajem o zwrot 
pożyczonych pieniędzy. 

7 lutego 1600 roku urodzeni Jan Wereszczyński i Jakub Ostrowski 
w obecności mądrego Walentego Sokołowskiego – woźnego sądowego do-
konali intromisji Skaszowskiego na strażnicę [dwór] w Rejowcu i wsie Rubie, 
Werescze, Kobyle, Stayne,101. Intromisja na majętność zapewne w części się 
powiodła, o czym świadczy zgoła inny dokument, dotyczący pobicia w maju 
tegoż roku Sidora Łosia z Rubiego przez dwóch kmieci niedziałowickich 
Jackę i Chwedka Jaroszów. W tym to zapisie sądowym, opisującym szcze-
gółowo 32 rany, zranienia i otarcia skóry, jakich doznał poszkodowany, wy-
stępował on już jako poddany tenutariusza wsi – Jana Skaszowskiego (Ska-
szewskiego). 

W czerwcu Mikołaj zwrócił wprawdzie Skaszowskiemu drobną część 
długu (519 florenów)102, lecz w tym samym miesiącu za 150 florenów zasta-
wił u Jakuba Górskiego łan Płaczkowski i półłanek Kozłowski, ostatnie bodaj 
wolne grunty. Obydwa należały do Kobylego, z których pierwszy ciągnął 
się równoleżnikowo ku granicy hruszowskiej, drugi zaś przebiegał obok sta-
wu kobylskiego ku granicy krupskiej (południkowa konfiguracja półłanka). 
Intromisja Górskiego na owe grunty – w obecności urzędowych świadków 
- nastąpiła 24 lipca103. Kilka dni wcześniej, 18 lipca, Rey podpisał ze Skaszow-
skim kolejną intercyzę na wydłużenie spłaty wspominanych już 17 tysięcy 
florenów, które dłużnik zaasekurował na wszystkich swoich dobrach w Rze-
czypospolitej i w Wielkim Księstwie Litewskim104. Najwidoczniej wartość 
majętności rejowieckich wyceniona przez wierzyciela nie pokrywała zacią-
gniętej pożyczki i Mikołaj ratować się musiał zastawieniem wszystkich wła-
snych dóbr. 10 sierpnia Jan i Krzysztof Reyowie roborowali intercyzę brata 
i potwierdzili - zapewne jako współwłaściciele swych części klucza rejowiec-
kiego - zapisanie łanów Górskiemu105.

100 APL, KGCh, Zapisy, ks. 13, op. cit., k. 48v-49.
101 APL, KGCh, Zapisy, ks. 12, op. cit., k. 537v-538.
102 Ibidem, k. 624v.
103 Ibidem, k. 660. 
104 Ibidem, k. 652-652v.
105 Ibidem, k. 670-671.
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Po śmierci Mikołaja Reya-juniora106 dobra Rejowca przejęli jego synowie: 
Mikołaj, Jan, Krzysztof, Andrzej i Jerzy (nieletni), ale te, obciążone znacz-
nymi długami, zaciągniętymi już to przez ich ojca, już to przez nich samych 
u Jana Skaszowskiego107, stały się wkrótce obiektem żądań wierzycieli. 
Wprawdzie bracia konsekwentnie unikali określania zakresu indywidualnej 
własności w tych dobrach, trudno jednak wykluczyć istnienie takich ustaleń 
wewnątrz rodziny Reyów rejowieckich.

Właśnie u Jana Skaszowskiego bracia Reyowie zastawili na początku 1601 
roku dobra imienne za kolejny dług wynoszący 1.000 florenów na okres półro-
cza.108. Skaszowski natychmiast ustanowił w nich swoich faktorów, czyli przed-
stawicieli, pozostawiając jednak Reyów w miejskim dworze. Zapewne dla za-
żegnania czającego się z dzierżawcą konfliktu jeden z braci – Mikołaj zwrócił 
niebawem Skaszowskiemu 800 florenów109. Jednocześnie Krzysztof przełożył 
część ojcowskiego zadłużenia w kwocie 12 tysięcy florenów, zagwarantowane-
go na kluczu rejowieckim, na drugiego z braci – Jana. Klucz był bowiem wów-
czas obciążony kwotą dłużną wynoszącą już - powtórzę - 25,4 tysiąca florenów110. 

Mikołaj, syn Mikołaja Reya-juniora zapewne najuboższy z braci, zacią-
gał na bieżące potrzeby również drobne pożyczki, zastawiając za nie nawet 
pojedyncze łany (tzw. kogłowski i płaglejowski) terytorialnie przynależne 
do miasta i pojedynczych kmieci (w Stajnem). Jednakże i tych niewielkich 
zadłużeń nie był w stanie uspokajać terminowo111.

W związku z bliskim uzyskaniem przez Jerzego Reya pełnoletności (w ro-
dzinie tej uważano że winien to być 24 rok życia), pozostali trzej jego bracia, 
tj. Mikołaj, Jan i Krzysztof zagwarantowali mu udział w dobrach rejowiec-

106 Mikołaj Rej, syn pisarza, zmarł przed 9 stycznia 1601 r.; cf. APL, KGCh, Zapisy, Reiowie 
[Janowi] Skaszewskiemu inscribunt, ks. 13, op. cit., k. 4-4v. Do daty śmierci Mikołaja-juniora 
nieprecyzyjnie odniósł się Marian Chachaj, Edukacja synów, wnuków i prawnuków Mikołaja 
Reja [w:] Mikołaj Rej z Nagłowic…, op. cit., s. 258, sugerując jakoby żył on jeszcze w 1602 r. 
Być może wzmianki synodalne z 1602 r. dotyczyły syna Mikołaja-juniora, wnuka pisarza, tak-
że Mikołaja.

107 Suma zadłużeń wynosiła wówczas już 25.400 florenów i zapewne była bliska rynkowej 
wartości klucza rejowieckiego; APL, KGCh, Zapisy, ks. 13, op. cit., k. 290-292v.

108 Ibidem, k. 4-4v.
109 Ibidem, k. 23.
110 Prawdopodobnie pierwsza pożyczka wynosiła 2.400 florenów i została zaciągnięta 

przed 1591 r., którą Mikołaj-junior zaasekurował na dobrach Rejowca oraz na całych wsiach 
Wereszcze i Rubie, a także na połowie Stajnego. (Kobyle było już zastawione u Piotra Sta-
browskiego, o czym wspomniałem w tekście zasadniczym tej pracy). Opieszałość w ure-
gulowaniu długu przez Reya spowodowała, iż Witwiński upoważnił sądownie Stanisława 
Zwiartowskiego do egzekucji należności wraz z prowizją. Od tego długu uwolniona została 
małżonka Mikołaja – Dorota Hlebowiczówna.; vide APL, KGCh, Dekrety, ks. 11, k. 21-22

111 Za pożyczkę wynoszącą 150 florenów pozywał w 1601 r. Mikołaja Reya Jakub Górski, 
ale zwrot długu przeciągał się po śmierci dłużnika; APL, KGCh, Zapisy,  ks. 13, op. cit., Super 
Rey Posiitio, k. 218. 
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kich – dziedzicznych i zastawnych – o równowartości 4.050 florenów112. Zapis 
ten miał charakter jedynie teoretyczny, ponieważ w rzeczywistości również 
dział Jerzego znajdował się czasowo w posiadaniu Skaszowskiego. Zapisaną 
Jerzemu kwotę w efekcie przekazano wierzycielowi, jako część zaciągniętej 
u niego pożyczki. 

Tu istotne spostrzeżenie: nie mając innych realnych dochodów, żaden z braci 
Reyów, synów Mikołaja-juniora, nie był wówczas w stanie odzyskać normalnym 
trybem rejowieckiej majętności wraz z częścią Stajnego. W tej sytuacji umyślili 
oni, iż nie dopuszczą do intromisji Skaszowskiego na te dobra, co pozwoli im na 
pozyskanie minimalnych choćby dochodów z istniejących w Kobylem i Rejow-
cu folwarków (obecność dworów w tych jednostkach osadniczych taką możli-
wość sugeruje). Skaszowski, jakby przeczuwając awanturę, uzbrojony w wyrok, 
na mocy którego miał pełne prawo do wejścia w posiadanie klucza rejowiec-
kiego, w obecności woźnego sądowego, Zygmunta Radzikowskiego próbował 
zainstalować się pod koniec maja 1602 roku w Rejowcu. Tymczasem naprzód 
sami Reyowie113, a następnie przedstawiciel samorządu mieszczan – Adam Sor-
tius (krawiec ?) sprzeciwili się wjazdowi nowego dziedzica do miasta114.

Natomiast o swoim prawie do Stajnego przypominał Reyom w kwietniu 
sekretarz króla, Albert Sękowski, pozywając ich przed sąd warszawski115.

W sytuacji odmowy Skaszowskiemu prawa do intromisji na majętność 
rejowiecką, wspomniany woźny sądowy w towarzystwie dwóch przedstawi-
cieli chełmskiej szlachty - Sebastiana Podhoreckiego i Jakuba Ostrowskiego 
przyjechał do miasta z decyzją o rumacji, czyli usunięciu siłą braci Reyów. 
Rada miasta w osobach wójta Iwana, Wacława Texatora (tkacza ?) i Stani-
sława Juratusa (zaprzysiężonego ławnika) uniemożliwiła przeprowadzenie 
tej prawnej operacji116. Niech nie dziwi stronnicze zachowanie samorządu 
miasta – wszak jego powołanie i funkcjonowanie (a więc także pewne, przy-
znane mu prerogatywy) zależne były od woli prawowitych dziedziców.

Z powodu kolejnych objawów oporu wobec Jana Skaszowskiego, 21 maja 
1602 roku sąd położył tzw. pozew na braciach Reyach w czterech następują-
cych sprawach117:

a) prawo nieżyjącego już Mateusza Witwińskiego do intromisji w majęt-
ność rejowiecką sposobem zastawu, za dług 25.400 florenów zacią-
gnięty przez Mikołaja Reya-juniora, przeniesiony przez Sebastiana 
Witwińskiego na Skaszowskiego118,

112 Ibidem, k. 293.
113 Ibidem, k. 409v.
114 Ibidem, Skaszewskiemu denegata Intromisio, k. 434-435v.
115 Ibidem, k. 436-436v.
116 Ibidem, Skaszowskiemu denegata Rumatio, k. 445-447v.
117 Ibidem, Super Reie Positio Citation, 453v-454v, 
118 Bracia Mikołaja Reya-juniora, tj. Mikołaj, Jan, Krzysztof i Jerzy poświadczyli Skaszow-
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b) prawo Witwińskiego, również przeniesione na Skaszowskiego, do swo-
bodnego wyrębu drzewa w lesie zwanym Kadzielnicą119, w którym pod-
dani rejowieccy, podżegani przez Reyów, wycięli drzewa z barciami, 

c) bezprawne użytkowanie sadzawek i stawów przez Jana Reya oraz wyło-
wienie z nich ryb w czasie trwania prawa Skaszowskiego do intromisji,

d) uniemożliwienie Skaszowskiemu pobierania czynszu od trzech do-
mów drewnianych położonych w Rejowcu naprzeciw dworu oraz od 
karczmy i palenia gorzałki na wyszynk.

W związku z ostatecznym relegowaniem Reyów z dworu rejowieckiego 
do domu mieszczanina Hapona, gdzie otworzyli oni własną rezydencję, po-
zew tam właśnie został dostarczony120.

Na marginesie pozwu warto wspomnieć, że na terenach południowo-
wschodniej Rzeczypospolitej istniała głównie tzw. dzika (naturalna) gospo-
darka rybna121. Polegała ona, jak pisał Wojciech Szczygielski122, na kilkulet-
nim przetrzymywaniu ryb w jednym zbiorniku wodnym, w którym odbywa-
ło się ich tarło i wzrastanie aż do wagi konsumpcyjnej. Stawy te zarybiały 
się zazwyczaj w sposób samorzutny (m.in. dzięki ptactwu wodnemu, jak to 
prawdopodobnie odbywało się w stawach kobylskich). Niewykluczone, że 
uzupełniano je narybkiem z innych stawów (np. żulińskich). 

Ryby – zauważmy - od czasów średniowiecza stanowiły jeden z ważnych 
artykułów konsumpcyjnych w staropolskiej kuchni, co podkreślali różni za-
graniczni dyplomaci i inni przybysze odwiedzający Polskę. Zadłużeni Rey-
owie z pewnością korzystali z dobrodziejstw natury (polowania na dziką 
zwierzynę, o czym już wspominałem, oraz odłowy ryb dostarczały dworskiej 
kuchni wartościowego surowca kulinarnego).

Również zniszczenie kilku, a może nawet kilkunastu barci, przez wycinkę 
drzew z pszczelnikami, stanowiło zauważalny dla intromidenta ubytek mio-
du. Należy bowiem zaznaczyć, iż – jak szacował Stanisław Jop – jedno drze-
wo bartne dostarczało rocznie nawet 15–18 kilogramów miodu123 i ponad pół 

skiemu dług w wysokości 25.400 florenów pozostały po zmarłym ojcu; vide APL, KGCh, Za-
pisy, ks. 13, op. cit., k. 410.

119 Prawdopodobnie jest to pierwsza wzmianka o lesie, który nadal istnieje pod zniekształ-
coną nazwą Kadelnicy. Jeszcze w latach pięćdziesiątych XX w. rosły w nim 200-300-letnie 
dęby. Wiadomość powzięta z autopsji.

120 APL, KGCh, Zapisy, Super Skaszowski Positio, ks. 13, op. cit., k. 464-464v.
121 S. Brzozowski, Niektóre cechy gospodarki stawowej, „Studia z Dziejów Gospodarstwa 

Wiejskiego”, t. 8, Warszawa 1966, s. 198.
122 W. Szczygielski, Z dziejów gospodarki rybnej w Polsce w XVI-XVIII wieku, „Studia 

z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego”, t. 9, z. 2, Warszawa 1967, s. 7.
123 S. Jop, Pszczelarstwo w puszczy kolechowickiej i parczewskiej (XVI-XVIII wiek), „Region 

Lubelski” nr 5 (7), Lublin 1996, s. 42.



118 Marian J. Kawałko • Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531–1869

kilograma wosku124. Utrata kilkudziesięciu kilogramów miodu przez Ska-
szowskiego nie mogła być przezeń darowana niesumiennym dłużnikom.

Na początku października 1602 roku doszło do porozumienia między Mi-
kołajem, Krzysztofem, Janem i Jerzym Reyami a Pawłem Orzechowskim, 
na mocy którego to aktu ten działacz reformacyjny i polityk przejął od nich 
sposobem darowizny pewną, prawdopodobnie niewielką część dóbr rejowiec-
kich125. Główna ich dziedzina, obciążona długami, pozostała nadal pod kon-
trolą Jana Skaszowskiego.

Skaszowski, który wszedł w pełne posiadanie dóbr rejowieckich dopie-
ro 18 stycznia 1604 roku,126 natychmiast nakazał swoim wiejskim faktorom 
nasilenie dozoru w lasach należących do klucza rejowieckiego, z uwagi na 
powtarzające się przypadki kradzieży drewna. Skutkowało to m.in. rekwiro-
waniem wozów i koni poddanym z innych dóbr, naruszającym drzewostan 
lasów rejowieckich (np. w okolicach Wereszcz Szlacheckich127).

Jednocześnie przed sądem grodzkim w Chełmie bracia Reyowie zsumo-
wali wobec Jana Skaszowskiego wszystkie zadłużenia na Rejowcu i wsiach 
do niego należących, potwierdzając ogólną wartość tych zobowiązań (25.400 
florenów). Oznaczało to, iż dobra zastawione powrócą do nich dopiero po 
spłaceniu całej kwoty. Tymczasem Skaszowski skwitował Reyów z całego 
długu, przejmując zań od nich cały klucz ziemski.

Tak więc oto dobra rejowieckie znalazły się w rękach dwóch dzierżawców 
o różnych obediencjach wyznaniowych, którzy od razu weszli w ostry spór 
o prawo osiedlenia się w Rejowcu i gospodarowania na jego włościach.

Wyrokiem sądu krasnostawskiego Paweł Orzechowski wygrał z Janem 
Skaszowskim sprawę, ponieważ jednak – jak się można domyślać – ten drugi 
nie kwapił się z ustąpieniem z tych majętności, zmuszony był wypłacić Orze-
chowskiemu tzw. przezysk (perlucrum)128 w niebagatelnej kwocie 26.500 flo-
renów jako wadium, równemu sumie pożyczek zastawionych przez Reyów 
na Rejowcu, Rubiem, Wereszczach i Stajnem (łącznie z prowizją)129. 

Na rozprawie, która odbyła się w sprawie wypłacenia przezysku 23 mar-
ca 1604 roku, obok Jana Worowskiego, reprezentującego prawnego właści-

124 Ibidem, s. 55.
125 APL, KGCh, Zapisy, ks. 13, op. cit., k. 588v.
126 Ibidem, k. 290; spłata długu po Mateuszu Witwińskim miała następować w cyklach 

trzyletnich, co wiązało się zapewne z systemem trójpolowej uprawy roli i możliwością gene-
rowania dochodów z istniejącego przy Rejowcu folwarku przez trzy kolejne lata. 

127 Ibidem, k. 240; mowa o kradzieży drzew przez gajowego weremowickiego – Karpa, 
poddanego Mikołaja Uhrowieckiego.

128 Przezysk – to prawnie zyskana należność, otrzymywana przez wygrywającego sprawę; 
J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka…, op. cit., t. 5, Warszawa 1912, 
s. 251.

129 APL, KGCh, Zapisy, ks. 14, k. 236.
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ciela Rejowca, byli ponadto Józko vel Josko – sołtys (Advocato de Kobyle), 
Iwan Bobrycz130, Karaś i Makar z Kobylego, a także Waśko Tywon, Waśko 
Straciwka, Iwan Kuchta i bracia Pronowie ze Stajnego, którzy zeznali, że 
podczas trwania prawa do intromisji (tj. od 1602 r.) Skaszowski pobierał od 
nich po 10 miar jęczmienia. Odbywanie prac pańszczyźnianych na rzecz Ska-
szowskiego potwierdzili mieszczanie z Rejowca: Chacz Trybuszko, Oniesz-
ko Sidor, Jakub Sokolski i Misko Wojczanic131, włościanie z Wereszcz: Iwan 
– sołtys, Iwan Kratelczuk i Iwan Smoluch, a także poddani ze Stajnego: Iwan 
Hupało oraz Chwan i Iwan Kuchtowie. 

W tym samym roku Zygmunt III Waza potwierdził Krzysztofowi Reyowi 
prawo użytkowania części regaliów w Pliskowie i Stajnem, przyznane Rey-
om przez Zygmunta Augusta w 1563 roku, z obowiązkiem odprowadzania 
do Skarbu od każdej scheduły po 300 marek polskich. Dzierżawcami innych 
części Stajnego byli nie tylko pozostali bracia Reyowie, ale także wzmianko-
wany wcześniej Albert Sękowski – sekretarz królewski, który mocą dekre-
tu otrzymać miał od władcy całe regalium do własnego jedynie posiadania. 
Młodzi Reyowie zaprotestowali przeciwko intromisji Sękowskiego w dobra 
Stajnego, dość skutecznie utrudniając mu przez pewien czas zainstalowanie 
się na przyznanej królewszczyźnie. Było to łatwe o tyle, że Sękowski nie 
przebywał na stałe w Ziemi Chełmskiej, ponieważ na co dzień pełnił funkcję 
starosty w Ciechanowie. Zajmując więc część tenuty, powoływali się oni na 
dawne oświadczenie Zofii Reyowej, wdowy po pisarzu, że wprawdzie Staj-
ne było wsią królewską, w połowie jednak stanowiącą dziedziczną własność 
Reyów132 (zagadnienie to oświetliłem już wcześniej). O ile dla Sękowskiego 
posiadanie Stajnego było głównie sprawą prestiżu, o tyle dla zubożałych bra-
ci Reyów dzierżawa wsi stanowiła zapewne bezpieczne źródło dochodu.

Na wsi tej ciążył także dług zaciągnięty u Sękowskiego przez Krzysztofa 
Reya w kwocie 300 florenów. W maju 1604 roku został on spłacony133. Warto 
dodać, iż Krzysztof był z braci Reyów dłużnikiem najsolidniejszym: pożyczał 
kwoty raczej małe i dość terminowo je zwracał.

W roku 1606 własną część tenuty Krzysztof wydzierżawił Pawłowi Orze-
chowskiemu i zezwolił na intromisję134.

Najwidoczniej więc regalium to przynosiło spore profity, skoro prowadzo-
no o nie zabiegi i długie spory sądowe, o czym jeszcze wspomnę w dalszej 
części tej opowieści.

130 APL, KGCh, Zapisy, Super Skaszowski Positio, ks. 13, op. cit., k. 236v.
131 Ibidem, k. 235.
132 APL, Księgi Grodzkie Lubelskie (dalej jako KGL), Oblaty, ks. 530b (brudnopisy), op. 

cit., k. 497-497v.
133 APL, KGCh, Zapisy, ks. 14, op. cit., k. 268-268v.
134 APL, KGCh, Zapisy, Orzechowski Intromissus, ks. 15, k. 2-2v.
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Tymczasem coraz trudniejsze położenie ekonomiczne Mikołaja, Jana, 
Krzysztofa i Jerzego braci Reyów (Andrzej zmarł bezdzietnie, być może 
na początku 1608 r.) zmusiło ich ostatecznie do zbycia klucza rejowieckie-
go. 31 marca 1608 roku przed sądem podkomorskim w Chełmie, a następ-
nie przed aktami w Stężycy135 oświadczyli oni zgodnie, iż wszystkie swoje 
i zmarłego brata części w Rejowcu, Kobylem, Rubiem i Werescach, a także 
w Stajnem królewskim wraz z kmieciami, pożytkami i przynależytościami 
zapisują Pawłowi Orzechowskiemu, wówczas podkomorzemu chełmskie-
mu136 obediencji ariańskiej137.

Dant, donant, cedent, inscribunt et resignant - dokonany wedle tej formu-
ły zapis klucza rejowieckiego ostatecznie zamknął okres jego dziedziczenia 
przez wnuków Mikołaja Reya.

19 kwietnia tegoż roku spisano akt przekazania dóbr Orzechowskiemu 
sposobem nieodwołalnej darowizny138, bez możliwości zgłaszania w przy-
szłości wobec obdarowanego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Nato-
miast Paweł Orzechowski zobowiązał się do pokrycia wszelkich długów ob-
ciążających majętność rejowiecką. Można jedynie suponować, iż niepodanie 
wartości darowizny łączyło się z uniknięciem wpłacenia do skarbca jakiego-
kolwiek podatku przez obie strony. Mogło być również i tak, że Orzechow-
ski wypłacił Reyom jakąś kwotę odstępnego za otrzymany klucz, ale z tych 
samych – podatkowych – powodów fakt ów przed sądem podkomorskim nie 
został ujawniony.

Tak zresztą postępowano nagminnie.
Niewykluczone również, iż pożyczki Reyów, dotychczas zaciągnięte i zagwa-

rantowane na rejowieckim kluczu, mogły jednak dorównać ówczesnej jego ryn-
kowej wartości, o ile tej wartości nie przekroczyły. Reyowie pozostali wprawdzie 
bez dóbr po przodkach, ale uwolnili się od nękających ich wierzycieli.

2. Orzechowscy – od stabilizacji do egzekucji dóbr

Osobliwość transakcji zawartej między braćmi Reyami a Pawłem Orze-
chowskim polegała na tym, iż w akcie darowizny nie spisali oni, jak to 

bywało już zwyczajem, nazwisk poddanych oraz nie podali ich obciążeń 

135 Ibidem, Ex parte Succamerary Chełmensens. Oblata inscriptionis, k. 611-612.
136 Ibidem.
137 S. Tworek, Działalność polityczna i reformacyjna Pawła Orzechowskiego, „Odrodzenie 

i Reformacja   Polsce”, t. 4, 1959, s. 95.
138 Reyowie oświadczyli, iż dant, donant, cedunt, inscribunt et resignant nieodwołalnie 

z klucza rejowieckiego oraz części Stajnego przypadającej na nich i na zmarłego przedwcze-
śnie Andrzeja łącznie.
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względem dworu. Trudno zatem, choćby w przybliżeniu, oszacować war-
tość przekazanego Orzechowskiemu majątku. Przyjmując jednak podaną 
wcześniej łączną sumę długów obciążających Rejowiec z przynależytościa-
mi jako zbliżoną do jego handlowej wartości, można ostrożnie wycenić te 
dobra na co najwyżej 30-35 tysięcy złotych polskich.

O możliwościach finansowych Pawła Orzechowskiego co do spłaty ob-
ciążeń, świadczy choćby fakt, że wdowa po nim – Elżbieta z Oleśnicy ode-
brała w 1613 roku od Krzysztofa Żulińskiego zaległy dług w kwocie 10.200 
florenów139. Był więc wówczas Paweł Orzechowski, najmłodszy z synów 
Jana, podkomorzego chełmskiego140 człowiekiem niewątpliwie majętnym. 
Po ojcu otrzymał dwór w Lublinie141 oraz wsie Kamień, Dorohusko (obecnie 
Dorohusk) i Turkę. Pod względem wielkości gruntów rolnych były to dobra 
porównywalne z kluczem rejowieckim (liczyły, podobnie jak on, łącznie 17 
łanów142). Około roku 1577 wszedł Paweł w posiadanie dóbr Krupego, gdzie 
pod koniec lat dziewięćdziesiątych rozpoczął budowę zamku143, którego 
ruiny zachowały się do czasów współczesnych. Nabył również Klesztów144 
i Żulin145, zaś za pożyczoną Krzysztofowi Spinkowi146 kwotę 23 tysięcy zł oraz 
odsetki od niej wszedł w 1599 roku w intromisję jego niemałych dóbr (część 
 Bełżyc i pobliskie wsie)147. 

Jak obliczył przytaczany Stanisław Tworek, pod koniec życia Pawła Orze-
chowskiego fortuna jego obejmowała 3 miasta ( Bełżyce, Piaski i Rejowiec) 
oraz 20 całych wsi (w tym Kobyle, Rubie i Wereszcze), nie licząc działów 
w innych majętnościach148.

W chwili zakupu dóbr rejowieckich Paweł Orzechowski (ur. ok. 1550 r.149) 
miał już za sobą znaczne sukcesy polityczne, jak chociażby poselstwo do 
Stefana Batorego w sprawie jego elekcji na króla150, pełnienie przez szereg 

139 APL, KGCh, Zapisy, Żuliński Orzechowska quietat, ks. 17, k. 269.
140 Z. Bieleń, Działalność polityczna i gospodarcza Pawła Orzechowskiego, praca magister-

ska (maszynopis), Lublin 1958, s. 31; S. Tworek, Działalność polityczna i reformacyjna…, op. 
cit., s. 92.

141 A. Nowosad, Prawdy i legendy o zamku w Krupem, „Zapiski Krasnostawskie”, t. 3, Lub-
lin 1996, s. 37.

142 Z. Bieleń, Działalność polityczna... , op. cit., s. 83.
143 A. Nowosad, Prawdy i legendy…, op. cit., s. 34.
144 Z. Bieleń, Działalność polityczna... , op. cit., s. 85.
145 Ibidem, s. 92.
146 Spinkowie również byli protestantami, zatem transakcje majątkowo-finansowe prze-

prowadzał Paweł Orzechowski w ramach własnej orientacji wyznaniowej.
147 Z. Bieleń, Działalność polityczna..., op. cit., s. 86-87.
148 S. Tworek, Działalność polityczna i reformacyjna…, op. cit., s. 99.
149 Z. Bieleń, Działalność polityczna..., op. cit., s. 31; A. Nowosad, Prawda i legendy…, op. 

cit., s. 36.
150 Z. Bieleń, Działalność polityczna..., op. cit., s. 37.



122 Marian J. Kawałko • Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531–1869

lat funkcji posła województwa ruskiego i Ziemi Chełmskiej na sejmach151 
(w 1590 r., był nawet marszałkiem sejmu) i starosty w Surażu, gdzie założył 
zbór ariański152. Znany ze swej tolerancyjności, którą cechowała się cała ro-
dzina Orzechowskich, otrzymał od Zygmunta III Wazy mianowanie na sta-
nowisko podkomorzego chełmskiego (1588 r.)153. Na rok przed nabyciem 
majętności rejowieckiej wycofał się zasadniczo z czynnego życia politycz-
nego154. Zdaniem S. Tworka, Orzechowski do końca życia jawił się jednak 
jako niestrudzony obrońca arian (przez krótki czas sprawował opiekę nad 
zborem ariańskim w Piaskach, a w Krupem, gdzie zbudował zamek, sam 
założył świątynię ariańską)155.

Nabywszy klucz rejowiecki, Paweł Orzechowski podjął szybko starania 
o prawne uregulowanie dzierżawy stajeńskiej. Dekretem Trybunału Koron-
nego w Lublinie, jako aktem wyższej rangi, otrzymał on tę tenutę w całości 
z możliwością przekazania jej w dalsze użytkowanie swoim synom: Pawłowi 
i Stanisławowi156. Upór wpływowego, jak się można domyślać, Sękowskiego 
wręcz uniemożliwiał zmuszenie go do zrezygnowania z zajmowanej części Staj-
nego. Wyegzekwowanie decyzji trybunału czasowo stało się niemożliwe, tym 
bardziej, że sekretarz królewski skierował sprawę do sądu sejmowego, ten zaś 
nakazał Orzechowskiemu ustąpienie z królewszczyzny na rzecz powoda157.

W księgach grodzkich chełmskich z roku 1607 znajduje się sprawa sądo-
wa - złożona w formie zażalenia - przez rejowieckiego Żyda, Icka Judzica158. 
Wcześniejszy akt, już opisany, potwierdzał zamieszkanie w mieście tego sta-
rozakonnego jeszcze przed przejęciem Rejowca przez Orzechowskich.

Wspomniane zażalenie dotyczyło rozboju dokonanego w dniu 25 czerw-
ca na rzeczonym manifestancie, powracającym wozem z poniedziałkowego 
chełmskiego targu, przez trzech braci Tkaczów z Krzywowoli (Luca, Troca 
i Ilka). Napastnicy nie tylko pobili skarżącego się, ale także zabrali mu i na 
własny pożytek obrócili pienczdziesiąth Złotich polskich, które miał za pa-
zuchą, ktorich sobie tegosz dnia u Maiera Żida Arendarza Jego Mczi Pana 
starosti Chełmskiego na wypłacenie długu pewnego pożicził159.

151 Ibidem, s. 38-39.
152 Ibidem, s. 43, 53.
153 Ibidem, s. 48.
154 S. Tworek, Działalność polityczna i informacyjna…, op. cit., s. 107.
155 Ibidem, s. 110.
156 APL, KGCh, Zapisy, ks. 17, op. cit., Ex parte Orzechowskich rellatio, k. 462v-463.
157 Ibidem, k. 500-504v.
158 Ibidem, Judaei Reiowiecensens Protestatio. Ex Copia, k. 440-440v.
159 Zdarzały się także sytuacje odwrotne. Oto w 1599 r. Gdala Saulowicz – Żyd chełmski 

pobił w Sawinie kmiecia Laurentego, poddanego biskupa Stanisława Gomolnickiego; vide. 
APL, KGCh, Zapisy, ks. 12, op. cit., k. 407v.
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Zauważmy, iż zdarzył się ten wypadek w dzień po dorocznym jarmarku 
rejowieckim. Najwidoczniej Judzic zadłużył się u innego kupca, pobierając 
na kredyt jakieś towary i obiecując uregulować niezwłocznie należność. 
Stąd owa pożyczka zaciągnięta u Majera. 

Nasuwa się tu jeszcze jedna refleksja: Judzic musiał być dobrze znany w śro-
dowisku Żydów chełmskich, skoro otrzymał pożyczkę bez poświadczenia jej 
w aktach grodzkich. Jak już wiadomo, kilka lat wcześniej przeniósł się on przy-
puszczalnie z Chełma do Rejowca, korzystając z omówionego przywileju dla 
mieszczan rejowieckich, przyznanego przez Zygmunta Augusta w 1564 roku.

Świadkiem pobicia Judzica i zarazem drugą ofiarą był inny mieszczanin 
z Rejowca - Maciej Winnik, który również z chełmskiego targu powracał 
i stanął w obronie starozakonnego. Ten, oprócz ran i posiniaczeń, także od-
niósł szkodę finansową, albowiem Tkaczowie, obyczajem rozboju, zabrali mu 
Złotich pięć polskich y groszi kilka y czapke za groszi dziesięć160. Przydomek 
Marcina (Winnik), którego bracia Tkaczowie nazwali nawet zdrajcą, zapew-
ne z przyczyny wstawienia się za rejowieckim Żydem, może świadczyć, iż 
zajmował się on w Rejowcu sprzedażą trunków (może nawet arendował 
miejscową karczmę lub posiadał własny skład wina). 

Ujawnienie przed sądem imion winnych opisanego napadu nakazuje 
domyślać się, iż byli oni znani osobiście poszkodowanym z dokonywanych 
wcześniej rozbojów lub innych kontaktów. 

Ze złożonych zażaleń wynika również to, że pospolitym środkiem trans-
portu, jakim posługiwali się mieszczanie rejowieccy, także Żydzi, były pojaz-
dy konne oraz przekonuje, iż prowadzili oni z kupcami chełmskimi ożywio-
ne interesy handlowe i transakcje finansowe.

Po śmierci Pawła Orzechowskiego w 1612 roku161 klucz rejowiecki prze-
jęli tytułem sukcesji jego synowie Paweł i Stanisław162. Objęli oni także dro-
gą intromisji, zastawione u zmarłego ojca, dobra Żulina i Woli Żulińskiej163, 

160 APL, KGCh, Zapisy, ks. 17, Judaei Reiowiecensens Protestatio. Ex Copia, op. cit., k. 441-
441v.

161 J. Śliwa, Najstarsza polska piramida. Grobisko ariańskie w Krynicy koło Krupego, „Me-
ander” nr 3, 2005, s. 350; Paweł Orzechowski zmarł 21 marca 1612 r. w Krupem, został zaś 
pochowany, o czym piszę dalej, powołując się na zapis sądowy jego syna, w piramidzie ariań-
skiej na wzgórzu zwanym Horodiszczem, nieopodal wsi Krynica. 

162 Istnieją pośrednie dowody sądowe na to, iż bracia dokonali rodzinnego podziału dóbr 
oraz kmieci i mieszczan wraz z nałożonymi na nich obciążeniami (zranienie Joska Piwowar-
czyka, mieszczanina rejowieckiego, zapewne wyznania mojżeszowego, poddanego Stanisła-
wa Orzechowskiego, przez Jakuba, zapewne także Żyda - poddanego Erazma Jastrzębowskie-
go z Hruszowa; APL, KGCh, Zapisy, Piwowarczyk de Reiowiec Vulnera, ks. 16, k. 652-652v). 
W roku 1620 Paweł Orzechowski występował w aktach sądowych jako dziedzic Kamienia, 
Dorohuska i Skordiowa: APL, KGCh, Dekrety, ks. 37, op. cit., k. 40-40v. Dodać należy, że 
osoby Stanisława Orzechowskiego nie odnotowuje Polski Słownik Biograficzny, t. 23.

163 Żulin, Wolę Żulińską i Borowicę sposobem darowizny otrzymał Paweł Orzechowski-
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a wprowadzał ich tam woźny sądowy Paweł Szczygielski, mieszczanin 
mieszkający na stałe w Rejowcu164. (Jeszcze w tym samym roku Stanisław 
zastawił Żulin wraz z Wolą u Jana Chmiela165, co pokazuje, iż skłonności do 
życia pod zastaw uważał on za normę obyczajową).

Ponieważ Albert Sękowski nadal dzierżawił część Stajnego, powołując się 
przy tym na wspomniany wcześniej dekret królewski, Orzechowscy doko-
nali zajazdu tej wsi, twierdząc, jako occupatores, iż została ona założona na 
surowym korzeniu przez przodków Pawła Orzechowskiego166. 

Niebawem też zostali oni pozwani w imieniu poddanych ze Stajnego 
przez plebana kościoła w Pawłowie - Marcina Dąmbrowskiego o to, że ich 
kmiecie dwukrotnie, tj. w latach 1611 i 1612 skosili łąkę do duchownego 
należącą oraz zabrali z niej siano. Poszkodowany oszacował straty na 500 
marek polskich.

W 1614 roku Paweł i Stanisław Orzechowscy nadal toczyli z Albertem 
Sękowskim spory sądowe o królewskie Stajne, którego połowę Reyowie 
wcześniej posiadali w stałym dziedziczeniu. Sękowski otóż, jak wspomnia-
łem, otrzymać miał od króla mocą darowizny całe to regalium i domagał się 
jego przejęcia na zasadzie intromisji. Bracia Orzechowscy jednak ani myśle-
li ustąpić ze Stajnego, powtarzając za braćmi Reyami oświadczenie wdowy 
po autorze Wizerunku, że jakkolwiek Stajne było wsią królewską, to jednak 
w połowie stanowiło od dziesiątków lat własność prywatną167. Orzechowscy 
skłonni byli co najwyżej odstąpić Sękowskiemu jedynie drugą, królewską 
połowę tych dóbr i sprawę ostatecznie prawdopodobnie wygrali. 

Co się zaś tyczy, jakby poniekąd zapomnianej, Siennicy Różanej, to dnia 
20 września 1612 roku Jan i Józef Sienniccy, synowie nieżyjącego już Jakuba 
Siennickiego, spisali z Piotrem Jordanem z Zakliczyna intercyzę ślubną na 
okoliczność wydania zań za mąż jednej ze swych czterech sióstr – Zuzanny, 
uposażając ją właśnie rodową wsią oszacowaną na Trzydzieści i Ośm Tysięcy 
oraz Tarzymiechami wycenionymi na 7.200 złotych168. Dobra te były wpraw-
dzie przez nieboszczyka ojca poważnie zakredytowane, lecz w dniu spisa-
nia aktu już oddłużone, dzięki czemu przypisana została im wartość ponad 
19.800 złotych. Intercyzę, co ważne, spisano w Dworze Sienice Rozaney, jako 
domniemanej siedzibie państwa młodych (Józef Siennicki był już wówczas 

senior w roku 1587 od braci Grzegorza, Jana i Marcina Żulińskich, zapewne za niezwrócone 
mu dłużne kwoty; APL, KZCh, Zapisy, ks. 7, k. 494v.

164 APL, KGCh, Zapisy, Orzechowskich Intromisio, ks. 16, op. cit., k. 540-540v.
165 APL, KZKr, Zapisy, ks. 19, k. 207v-208.
166 APL, KGCh, Zapisy, op. cit., ks. 17, k. 463. Część Orzechowskich nosiła herb Rogala, 

część zaś legitymowała się herbem Oksza, podobnie jak Reyowie, vide Z. Bieleń, Działalność 
polityczna…,op. cit., s. 31.

167 APL, KGL, Oblaty, ks. 530b (brudnopisy), op. cit., k. 497-497v.
168 APL, KZKr, Zapisy, ks. 19, op. cit., k. 96.
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dziedzicem Bończy i Pustotewa169 oraz posesjonatem Olszanki; o Janie brak 
informacji sądowych). Tym samym upada domniemanie, jakoby w Siennicy 
posadowiony był murowany zamek. 

Co zaś tyczy się kościoła siennickiego, to jest on w posiadaniu kilku 
bardzo wartościowych ksiag, w tym także zawierających spisy wiernych 
z okresu XVII-XIX wieku. Warto tu okazjonalnie nadmienić, iż erekcja koś-
cioła rzymskokatolickiego, która według różnych przekazów miała nastąpić 
w 1468 roku, doczekała się oblaty dopiero dnia 22 grudnia 1614 roku (in 
Crastino Festi Thomae Apostoli170). Są jednak znacznie wcześniejsze prze-
kazy rękopiśmienne potwierdzające istnienie parafii w Siennicy Różanej na 
początku lat czterdziestych XVI wieku171. Obejmowała ona także Siennicę 
Królewską i Siennicę Nadolną (Syenicza interior).

Sam Jakub Siennicki natomiast 19 grudnia 1607 roku, przy otwarciu 
nowo wybudowanego kościoła rzymskokatolickiego, oświadczył był, iż no-
wemu księdzu Janowi Borodejce z Chełma przypisał Czasy wiecznemi Chło-
pa pociągłego (tj. sprzężajnego) gospodarującego na połowie łanu wraz ze 
wszystkim Poddaństwem oraz trzech zagrodników, także z ich powinnościa-
mi. Także dziesięcinę snopową od poddanych siennickich dziedzic potwier-
dził, zgodnie z dawnym funduszem kolatorskim. Zezwolił też plebanowi na 
wypędzenie rocznie jednej bani gorzałki, zastrzegając jednak, że na własne 
tylko potrzeby zużyta być może, nie zaś na Szynk172. 

Wróćmy do klucza rejowieckiego.
Oto dnia 8 lutego 1618 roku z upoważnienia Pawła Orzechowskiego Wa-

lenty Uchniowski wniósł do sądu pozew przeciwko poddanym z Pawłowa 
o wycięcie 200 drzew w lesie do Stajnego należącym. Wizji lokalnej, potwier-
dzającej fakt poważnego spustoszenia lasu, dokonał – wzmiankowany już 
wcześniej – Paweł Szczygielski z Rejowca, chełmski woźny sądowy173. Będąc 
w późniejszym czasie u tenutariusza Pawłowa - Błażeja „Cara” Zimieckiego 
w celu wyjaśnienia sprawy, został przezeń potraktowany na tyle gwałtow-
nie, że musiał w sądzie protestować dziedzic klucza rejowieckiego Stanisław 
Orzechowski174. 

169 Oryginalny zapis brzmi: haeres de Boncza et Pustotew, co oznaczałoby, iż Pustotew 
funkcjonował jeszcze ok. 1616 roku jako samodzielna jednostka osadnicza (może jako rodzaj 
woli lub majdanu); APL, KZCh, Zapisy, ks. 10, k. 83v.

170 Archiwum Parafii w Siennicy Różanej (dalej jako APSR), Liber Continens Jura Servien-
tia Ecclesiae Parochiali Siennicensi tempore Visitationis Eppiscoporum Chełmensium in Anno 
Domini 1647 Conscriptus, s. 18.

171 AGAD, ASK, ks. 37 cz. II (mf 32750), k. 543. 
172 APSR, Liber Continens Jura…, op. cit., s. 19.
173 APL, KZCh, Zapisy, ks. 10, op. cit.,, k. 94.
174 Ibidem, k. 188-188v.
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Powołując się na Maurycego Horna, należy dodać, iż do wycinki drzewo-
stanu u szlacheckich sąsiadów zmuszała włościan drożyzna drewna budul-
cowego. Niekiedy powodem do wzajemnej dewastacji lasów były również 
waśnie miedzy właścicielami sąsiadujących dóbr175. Przykład wycinki drzew 
w lesie stajeńskim dowodzi masowej i dobrze zorganizowanej wyprawy po 
materiał drzewny oraz istnienie pewnej wrogości powaśnionych stron (wy-
znania ariańskiego i katolickiego). Niewykluczone zatem, iż różnice wyzna-
niowe między nimi stanowiły tło wspomnianej rabacji.

Nie tylko gaj stajeński był miejscem nielegalnej wycinki drzew; podobnego 
trzebienia drzewostanu doznawał także bór kobylski (borra Kobylski), głównie 
ze strony mieszkańców Niedziałowic. Znany jest przypadek napaści jednego 
z nich, Chwedka, Kuszczyny Zięcia, na poddanego rubieńskiego, jednocześnie 
miejscowego gajowego – Iwana Szyszyka, który stwierdził, iż obwiniony wy-
ciął 35 drzew. Zdarzenie miało miejsce 21 lipca 1619 roku i już nazajutrz zna-
lazło swój epilog w chełmskim sądzie176. Kradzieży drzewa w lesie krupskim 
dokonywali natomiast poddani z królewskiego Hruszowa177. 

Przykłady te świadczą o sprawowaniu dość systematycznego dozoru nad 
lasami przez służbę dworską Orzechowskich. Troska o majętność rejowie-
cką i krupską z pewnością przekładała się na opinie o samych dziedzicach 
i ich gospodarskim stosunku do zarządzanych dóbr. Podobnie jak ich oj-
ciec178, początkowo prowadzili zapewne aktywną działalność agronomiczną, 
przynoszącą im znaczne dochody i jednocześnie wzbogacającą poddanych, 
zwłaszcza mieszczan rejowieckich, o czym jeszcze będzie mowa w dalszej 
części pracy.

Domniemywać zatem można, iż przejęcie Rejowca przez Orzechowskich 
poprawiło jego kondycję finansową z racji bezpośredniego przez nich nad-
zorowania rozwoju miasta. Zapewne dlatego z pobliskiego królewskiego 
Hruszowa uciekło (profugerant) doń na początku czerwca 1619 roku pię-
ciu poddanych z rodzinami: Matosz i Łukasz Harasimiukowie, Iwan i Łu-
kasz Hynkowie oraz Jacko Waczyk179. Wobec odmowy zwrócenia ich przez 
Stanisława Orzechowskiego, sprawa znalazła się w Trybunale Koronnym 
w Lublinie.

175 M. Horn, Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w latach 1600-1648, 
cz. 3 – Opór chłopski w dobrach szlacheckich. Wystapienia włościan przeciw obcym panom, 
Wrocław 1982, s. 25-26.

176 APL, KGL, Oblaty, Ex parte Orzechowski protestatio, ks. 530b (brudnopisy), op. cit., 
k. 679-679v oraz Vulnera subditi eiusdem, k. 679v.

177 O jednym z takich przypadków (wycinka ponad 130 drzew) traktował protest Stanisła-
wa Orzechowskiego z 27 listopada 1614 r.; APL, KGCh, Zapisy, ks. 17, op. cit., k. 555v-556.

178 S. Tworek, Działalność polityczna i reformacyjna…, op. cit., s. 97 i nn.
179 APL, KGCh, Zapisy, ks. 17, op. cit., k. 608v.
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W 1620 roku Stanisław Orzechowski zastawił Rejowiec cum praedio 
i wsie do niego należące u Jana Konarskiego, dziedzica Kaniego, za po-
życzkę w kwocie 33 tysięcy florenów180 na okres 10 lat. Pożyczka ta została 
powiększona o kolejne 4 tysiące florenów, którą Konarski przejął do wyeg-
zekwowania od Ambrożego Czarnołoskiego181. Ustalono jednak, że dobra 
maja służyć obu Ichm[o]ściom cum usu fructu, ale gdyby przyszło do orania, 
tedy zaras ma bydź ustąpiono z majętności, aby poddani niebyli zabawieni   
omieszkaniu gospodarstwa182. Ponieważ Orzechowski zastawionych dóbr nie 
uwolnił w terminie, Konarski wniósł sprawę o sądowe usunięcie jego z klu-
cza rejowieckiego183. 

Sprawa toczyła się przed aktami grodzkimi jeszcze kilkanaście lat.
Do pospolitych naonczas zjawisk obyczajowych na Ziemi Chełmskiej na-

leżały rozboje na drogach, kradzieże i bójki, nierzadko połączone z zaborem 
rzeczy osobistych lub pieniędzy.

O jednej z takich napaści na sześciu mieszkańców Weremowicz (obecnie 
Weremowice) przez dwóch mieszkańców Stajnego i jednego mieszczanina 
rejowieckiego, poddanych Stanisława Orzechowskiego, mówi zeznanie zło-
żone przez poszkodowanych przed aktami grodzkimi w Chełmie 29 listopa-
da 1619 roku Napaść miała miejsce w Rejowcu 24 listopada, po uroczystości 
zaręczyn odbywającej się u krewnych jednego z pokrzywdzonych i celebro-
wanej przez prawosławnego duchownego, dostojnego Hrica Borzykiszkę184. 
Zaczęło się od bójki podczas wspomnianej uroczystości między Szymonem 
Garwolskim sługą Orzechowskiego, a Łukaszem Kunaszykiem – weremo-
wickim poddanym Jana Bądzyńskiego185. Spór przeniósł się na zewnątrz 
domostwa, a w obronie sługi stanęli Wawrzys Statywczyk ze Stajnego i Sta-
siek, pierworodny syn Szymona Sochowskiego z Rejowca. W wyniku wywoła-
nej awantury szkody ponieśli wspomniany Kunaszyk i Iwan Iskra, którym 
zabrano ręczniki do wycierania rąk warte w sumie dziesięć groszy, Troc Ha-
licz, który stracił kaftan wyceniony na pół złotego, Jacko – syn młynarza, 
którego pozbawiono sztyleta wartego 3 floreny, kaftana i sakiewki na pienią-
dze (na szczęście pustej), Sieńko Kusznierz, który utracił czapkę o wartości 
pół złotego, Samojło, który został bez czapki i kaftana oraz Trochim Wójcik, 
który również utracił czapkę i kaftan a ponadto skórzane wędzidło alis uzdę. 
Wszyscy oni zostali też posiniaczeni lub poranieni.

180 APL, KGCh, Wyroki, Inter Orzechowski et Konarsky Decretum, ks. 20, k. 151-154.
181 Ibidem, k. 160v.
182 Ibidem, k. 157-160.
183 Ibidem, k. 907.
184 APL, KGCh, Zapisy, Subditi de villa Weremowice Protestantur, ks. 17, op. cit., k. 824-

824v.
185 Ibidem, Famuli Orzechowskiego Vulnus, k. 826v.
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Ponieważ zazwyczaj w aktach sądowych brak jest informacji o skutkach 
takich doniesień i skarg, dlatego można jedynie domniemywać, że sąd uznał 
obopólną winę napastników i poszkodowanych jako sprawców zajścia. 

Poświęcenie uwagi temu zdarzeniu wyniknęło z faktu, iż podobne nie 
zdarzały się w Rejowcu zbyt często186, a ponadto wskazało ono na funkcjono-
wanie w mieście cerkwi wraz z popem, prawdopodobnie prawosławnej, lecz, 
być może, włączonej już do unickich. Pokazało również, że akty zaręczyn 
w ówczesnych cerkwiach miały charakter religijno-świecki, a związki ro-
dzinne istniały lub powstawały nie tylko w obrębie jednego klucza ziemskie-
go (Weremowice, wraz częścią Depułtycz Ruskich i niedawno założonym 
Uhrem należały wówczas do Marcina Uhrowieckiego187).

W dniu 2 czerwca 1621 roku, (a było to we środę tuż po Zielonych Świąt-
kach), rotmistrz Konarzewski i wicerotmistrz Wesołowski wraz ze swoją 
czeliadą dokonali najazdu na Rejowiec i zaboru żywności, zboża, ptactwa do-
mowego, zwierząt gospodarskich i pieniędzy na gorzałkę, miód lub piwo188 
na ogólną sumę 170 zł 28,5 gr. Stało się to akurat w okresie, gdy miasto 
znajdowało się w zastawie u Jana Konarskiego z Kaniego, a sam Stanisław 
Orzechowski przebywał zapewne w zamku krupskim. Z pewnością był on 
już jednak przy szacowaniu szkód.

Zdaniem Maurycego Horna189, przynajmniej część zdarzających się w la-
tach 1620-1621 rabacji wojskowych, dokonywały dezerterujące podczas 
wojen z Turcją grupy żołnierzy, którym zalegano z wypłatą żołdu. Niekie-
dy napadnięta ludność zbrojnie przeciwstawiała się rotom czyli czeliadom, 
chroniąc dobytku i zbiorów. Rejowiec zachował się jednak konwencjonalnie, 
a głównymi bohaterkami broniącymi domostw, co wynika z zapisu sądowe-
go, były jedynie niektóre miejscowe mieszczki.

Materiał źródłowy dostarcza sporo informacji pośrednich i bezpośred-
nich o stanie mieszczaństwa rejowieckiego oraz o jego zawodowych zaję-
ciach.

Jawi się nam oto Rejowiec Stanisława Orzechowskiego jako miasto we-
wnętrznie prawnie uporządkowane, stanowiące lokalne, kilkuwyznanio-
we, kulturowo różnorodne, centrum rzemiosła, handlu i rolnictwa. Danina 
owsa, jaką każdy z wymienionych mieszczan uiścił na rzecz wojska świad-
czy o tym, że wszystkie rodziny chrześcijańskie zajmowały się tu również 
uprawą roli, a zwierzętami roboczymi były głównie woły i konie. Hodowano 
powszechnie także krowy (świadczy o tym zabór serów i masła) i – w mniej-

186 Skargi z powodu pobicia lub rozboju, wywołanego przez poddanych z Rejowca lub 
poszkodowanych z tego klucza za sprawą mieszkańców sąsiednich włości, zgłaszano do akt 
sądowych m.in. w latach 1601, 1607, 1611.

187 APL KGCh, Zapisy, Popik de Dypultyce Protestantur, ks. 16, op. cit., k. 103
188 APL, KGCh, Zapisy, Orzechowski Protestant. Ex Copia, ks. 19, k. 17-22.
189 M. Horn, Walka chłopów…, op. cit., s. 78.
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szym zakresie - trzodę chlewną oraz utrzymywano drób. Zajmowano się też, 
zapewne we dworze, hodowlą ryb w pobliskich stawach.

W obliczu klęsk nieurodzaju dbałość o żywnościową samowystarczal-
ność świadczyła dobrze o zapobiegliwości rejowieckich mieszczan. Klęski 
takie bowiem lub zarazy bydlęce zdarzały się w tamtych latach w Polsce 
dość często (lata 1602, 1604, 1610, 1614, 1616)190. Według opinii przytacza-
nego wcześniej S. Tworka191, ojciec braci Orzechowskich wykazywał wielką 
troskę o poddanych dotykanych różnymi klęskami, stosując wobec nich da-
leko idące ulgi. Niestety, synowie jego przyjęli z czasem odmienne postawy 
wobec odziedziczonej majętności oraz wobec zamieszkujących ją mieszczan 
i kmieci. Paweł, nie wykazując zainteresowania miejscowymi włościami, 
scedował dobra rejowieckie, krupskie i żulińskie na młodszego Stanisława. 
Ten jednak, o czym piszę dalej bardziej szczegółowo, zastawiał je za coraz 
nowe, niemałe pożyczki, co ostatecznie znalazło swój epilog w sądach kaptu-
rowych, zakończony nakazem eksmisji tegoż z dziedziczonych posiadłości.

Dodajmy jednak gwoli ścisłości, iż Paweł nie tylko nie zaniechał życia 
wiejskiego, jakie obywatelowi ziemskiemu przystało, ale wręcz okazał się po-
siadaczem niemałego dominium. Objął on mianowicie dobra Dorohuska192, 
Turki, Skordiowa i Kamienia, a więc ziemie dość żyzne, na ogół równinne, 
zasobne w wodę. Spojrzenie na współczesną mapę powiatu chełmskiego 
każe myśleć o Pawle jako lokalnym magnacie ziemskim. W niedługim cza-
sie zadbał on o wytyczenie granic między Skordiowem a Klesztowem, na-
leżącym naówczas do Jana Gorzkowskiego, kończąc dotychczasowe spory 
w tym temacie193.

Obaj bracia byli nadto dobrze wykształceni, studiując m.in. w Marburgu 
i Orleanie194. Paweł ponadto brał czynny udział w życiu politycznym (był po-
słem na sejmy, przewodniczył sejmikom lubelskim).

Wróćmy jednak do zasadniczego wątku historii majętności rejowieckiej.
Mimo najazdu na Rejowiec roty żołnierskiej, liczącej co najmniej 50 żoł-

nierzy, pachołków i członków orkiestry wojskowej, udało się zapewne ura-
tować pola przed spasieniem zbóż końmi, co często przy takich rabacjach 

190 T. L[ubomirski], Rolnicza ludność..., op. cit., „Biblioteka Warszawska”, t. 4, 1858, 
s. 658.

191 S. Tworek, Działalność polityczna i reformacyjna…, op. cit., s. 100.
192 Naonczas była to wieś; na miasto przemianował ją król August III Sas w 1750 r. na 

wniosek ówczesnego właściciela – Michała Suchodolskiego; vide APL, KGCh, RMO akta 
luźne, ks. 52, k. 576-576v. Turka, Skordiów i Kamień pozostały nadal na statusie wsi.

193 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 1, k. 21-22.
194 PSB, t. 24, s. 284, hasło Orzechowski Paweł „młodszy” h. Rogala, (opr. S. Tworek); Mar-

burg - to miasto w Niemczech (Hesja), leżące nad rzeką Lahn. Początki jego sięgają IX/X 
wieku. W 1527 r. hrabia Philipp założył tam pierwszy uniwersytet protestancki, na którym 
studiowali bracia Paweł Stanisław i Orzechowscy.; vide http://cgi-host.uni-marburg.de/
~cgiredak/seite1-e.html. Orlean natomiast leży nad Loarą we Francji.
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miało również miejsce. Prawdopodobnie interwencja zarządcy dóbr, kontro-
lującego pobyt czeliady w Rejowcu, zapobiegła większym jeszcze stratom.

Na stosunkowo niski skutek finansowy rabunku miały ceny zawłaszczo-
nych zbóż i artykułów spożywczych. Otóż metodą porównawczo-interpola-
cyjną obliczono, że 1 korzec owsa wyceniany był od 22 gr do 1,5 zł (czyli 
45 gr.), 1 korzec gryki kosztował 1 zł, 1 bochenek chleba - średnio 2,5 gr., 
1 gomułka sera – 1-2 gr., 1 kwarta masła – 5 gr., 1 kura – od 1,5 gr. do 2,5 gr. 
Droższe, co oczywista, były wyroby metalowe (koszt 1 szabli to 3 zł) i ubiory 
(1 rańtuch kosztował średnio 24 gr.)

Jak wynika z badań m.in. przytaczanego wcześniej Leonida Żytkowicza195, 
owies należał do zbóż, których cena w następnych latach sukcesywnie wzra-
stała i ok. 1650 roku dochodziła nawet do 75 gr. tj. 2 zł 15 gr. za korzec mia-
ry mazowieckiej. Warto również zaznaczyć iż blisko 14,2% ogólnej wartości 
kontrybucji stanowiły datki na piwo i gorzałkę196.

Ponieważ podobnych rabacji wojsko dokonywało wówczas także w innych 
dobrach (m.in. w Ratnie i jego okolicach w 1622 roku197), król Zygmunt III 
Waza wydał 15 czerwca tegoż roku stosowny uniwersał, w którym zapisał, iż 
ukrzywdzonym od Żołnierzow y pacholikow y czeliadzi sprawiedliwość czyniona 
być ma198. Oznaczało to możliwość udania się do Lwowa, do królewskich ko-
misarzy i deputatów wojskowych, ze skargą zawierającą oszacowanie strat, 
które miały być zrekompensowane z kasy żołnierskiej. 

Należy domniemywać, że Stanisław Orzechowski taką rekompensatę dla 
swoich poddanych rejowieckich otrzymał, nie jest jednak pewne, czy im ją wy-
płacił. Król natomiast w kolejnym uniwersale zarządził, iżby żołnierze nie doko-
nywali już w przyszłości podobnych napadów i szkód oraz krzywd obywatelom 
nie czynili199. Czas pokazał, że polecenie pozostało jedynie martwym zapisem.

Warto nadmienić, iż do tzw. casus fatales zaliczano wówczas w Ziemi 
Chełmskiej oprócz gradu, szarańczy, zarazy i nieurodzaju, także Nieprzyja-
ciela Koronnego albo Żołnierza Koronnego200.

W poniedziałek 20 marca 1623 roku Stanisław Orzechowski przed aktami 
chełmskimi zeznał, iż zapisuje Janowi Brzeskiemu po wieczne czasy i na za-
wsze sposobem nieodwołalnej darowizny 1 łan ziemi wraz z przypisanymi do 
niego przynależytościami i prawami, położony między granicą z królewską 
wsią Hruszów a drogą wiodącą z Rejowca do Krupego201. Donator zezwolił 

195 L. Żytkowicz, Studia nad wydajnością…, op. cit., s. 47.
196 Obliczenia własne na podstawie cytowanego źródła.
197 APL, KGCh, Zapisy, ks. 19, op. cit., k. 60-66v.
198 Ibidem, k. 296v.
199 Ibidem, k. 521v.
200 APL, KGCh, Wyroki, ks. 20, op. cit., k. 843.
201 APL, KGCh, Zapisy, Orzechowski Brzeskiemu Donat, ks. 19, op. cit., k. 639v-640v.
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także na intromisję obdarowanego w rzeczony łan i spokojne jego posiadanie 
[użytkowanie].

Intromisja nastąpiła na podstawie sądowego zapisu z 31 lipca 1623 roku202, 
zapewne nazajutrz po tej dacie.

W rzeczywistości donacja ta była kolatorskim uposażeniem luterańskiego 
ministra zainstalowanego przez Orzechowskiego w zborze rejowieckim203. 
W ten sposób dotychczasowy, zapewne przez kilkanaście lat pozostający bez 
administratora, zbór kalwiński, utworzony, jak wcześniej pisałem, w 1580 
roku przez Mikołaja Reya-juniora, został naonczas przekształcony w świąty-
nię dla wyznawców obediencji luterańskiej. Niewykluczone, iż wśród nich 
byli także niektórzy mieszczanie rejowieccy, jako że od XVII wieku wzrastać 
poczęło zainteresowanie mieszczaństwa tym wyznaniem.

Z uwagi na nieuporządkowane stosunki własnościowe w dobrach rejo-
wieckich miedzy braćmi Pawłem a Stanisławem Orzechowskimi, sprawa 
trafiła do Sądu Trybunalskiego w Lublinie, który prawo własności wzglę-
dem Rejowca, Kobylego, Rubiego i Wereszcz przyznał starszemu Pawłowi. 
Ponieważ aktualnym użytkownikiem majętności rejowieckiej był Stanisław, 
Paweł na zasadzie cesji przekazał ją bratu. Była to decyzja z punktu widzenia 
donatora właściwa, ponieważ młodszy z Orzechowskich zdążył już obciążyć 
dobra rejowieckie pożyczkami w kwotach 33 tysięcy i 12 tysięcy florenów, 
zaciągniętymi u urodzonego Jana Konarskiego204. W wyniku cesji pasywa 
przeszły automatycznie na faktycznego dłużnika205. Jak się w następnych la-
tach okazało, nie były to jedyne kredyty rozrzutnego Stanisława.

W sierpniu 1623 roku Stanisław zaciągnął u Konarskiego kolejną po-
życzkę w kwocie 11 tysięcy florenów, asekurując ją przed aktami Trybunału 
Koronnego w Lublinie również na kluczu rejowieckim206. Wszystkie kwo-
ty zostały scalone i wpisane 19 stycznia 1626 roku jako dług jednolity do 
akt grodzkich w Chełmie, obciążający nie tylko faktycznego dłużnika, ale 
również Zofię z Konar Orzechowską, żonę Pawła, z racji udzielonej przezeń 
Stanisławowi pożyczki zastawnej na części klucza rejowieckiego. Stanisław 
dłużył się także u Jana Grabi - starosty krasnostawskiego na kwotę 22 ty-
siecy złotych207. Wkrótce doszło do pierwszych procesów o zwrot pożyczo-
nych sum. Jak się wydaje, nie miało to – przynajmniej we wczesnych la-
tach dwudziestych - wyraźnego wpływu na poziom gospodarki rolnej i życia 

202 Ibidem, Brzeski Intromissus, k. 879.
203 Na początku XVIII wieku łan przydzielony Janowi Brzeskiemu, ministrowi zboru, 

przyjmie nazwę łanu luterskiego.
204 Jan Konarski był teściem Pawła Orzechowskiego.
205 APL, KGCh, Zapisy, Orzechowski Intromissio. Ex Copia. ks. 19, op. cit., k. 939-940.
206 APL, KGCh, RMO, ks. 61, k. 118v.
207 Ibidem, k. 118.
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poddanych w opisywanej majętności oraz na stan folwarków rejowieckiego 
i kobylskiego.

Regestr podatkowy z 1630 roku sporządzony dla dóbr Rejowca z przyle-
głościami obciążeniami finansowymi objął208:

a) w Rejowcu 6 zasiedlonych łanów, od których miał być odprowadzo-
ny podatek zwany szosem w kwocie 3 florenów i 6 groszy, a nadto od 
8 rzemieślników i 4 komorników,

b) w Kobylem 8 zasiedlonych łanów (od każdego z nich płacono po jed-
nym florenie), 4 komorników i młyn korzeczny,

c) w Rubiem 21/2 zagospodarowanego łanu,
d) w Wereszczach 41/2 łanu oraz 1 zagrodnika z działką przydomową 

i 1 komornika.
W sumie zatem klucz rejowiecki zajmował 21 łanów zasiedlonych, tj. za-

gospodarowanych rolniczo przez poddanych (pola, łąki, ogrody, sady, pa-
stwiska) oraz obejmujących folwarki dworskie.

Przyjąwszy bez większego uproszczenia, iż obecna powierzchnia dawnego 
klucza zasadniczo się nie zmieniła, a ówczesne łany wymierzano miarą cheł-
mińską (1 łan = 16,8 ha), można ostrożnie stwierdzić, iż wykorzystywano za-
ledwie 11,6% powierzchni gruntu209. Pozostałą część zajmowały lasy, nieużytki 
i zbiorniki wodne. W rzeczy samej klucz rejowiecki stanowiły jednostki osad-
nicze rozlokowane wśród lasów i połączone jedynie siecią lokalnych dróg.

Należy nadmienić, iż od każdego zasiedlonego łanu płacono naówczas 
po jednym florenie podatku, za wyjątkiem Rejowca, gdzie ten podatek obni-
żono niemal o połowę tj. do 16 gr. za 1 łan. Zapewne było to spowodowane 
ponownym wojskowym najazdem na Rejowiec, dokonanym przez chorą-
giew wojewodzica bracławskiego - Mikołaja Potockiego i rotmistrza Jerzego 
Budziszowskiego w niedzielę 13 stycznia 1630 roku210. Najazd mógłby nosić 
nazwę totalnego, ponieważ objął również Żulin i Krupe, należące podówczas 
także do Stanisława Orzechowskiego.

Kiedy dnia następnego jego sługa – szlachetny Jan Strzembosz przedło-
żył pisarzowi krasnostawskiemu stosowny manifest, spotkał się z bardzo 
obelżywą reakcją tegoż. Nadto urzędnik dokument ów porwawszy, w piersi 
bez żadney przyczyny dania iako in loco publico uderził, zaś protestanta za 
drzwi wyrzucić rozkazał211. W tej sytuacji Strzembosz złożył w imieniu Orze-
chowskiego do akt grodzkich chełmskich dwa protesty. W obu przedstawił 
okoliczności i skutki najazdów na Żulin, Krupe i Rejowiec, podkreślając, iż 

208 APL, KGCh, RMO, ks. 22, k. 88v.
209 Przyjmując za podstawę obliczeń łan krakowski (frankoński), liczący 25 ha, otrzyma-

my 17,2% zagospodarowanej powierzchni całego klucza rejowieckiego.
210 APL, KGCh, RMO, ks. 22, k. 100v.
211 Ibidem, k. 99v.
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trudno było ustalić personalia bezpośrednich sprawców rabunku, ponieważ 
odmówili podawania imion i nazwisk, a y czeladzi swey zakazali powiadać, 
zaś na ścianach gospod swych [tj. domów, w których noclegowali] podpisy-
wali się jedynie inicjałami212.

W Żulinie puszczona samopas chorągiew dokonała dotkliwej grabieży 
wielu okolicznych gospodarstw, zabierając nie tylko zboże konsumpcyjne, 
ale i pozostałe, przeznaczone pod wiosenne zasiewy. Rabacja okazała się 
tym dotkliwsza, że poprzedni rok 1629 był bardzo głodny, zupełnie nieuro-
dzajny. Nie licząc się z warunkami mieszkańców, żołnierze opróżnili także 
wiele domowych komór i skrytek, gdzie chowano żywność oraz inne artyku-
ły pierwszej potrzeby. Wyjeżdżając z Żulina zarekwirowanymi podwodami, 
zrabowane zboże do Lublina na targ dla spieniężenia posłali y tamże zboże 
ktoremukolwiek u poddanych wydrzeć mogli, poprzedali213. Zabrane podwody 
pochodziły z wszystkich trzech wymienionych osad i były one przez półtora 
tygodnia w chorągwi w takim ciemiężeniu, że zaledwie co drugi poddany byd-
lę swe do domu przygnać mógł214.

Następnego dnia podobnego spustoszenia domostw dokonała chorągiew 
w Krupem, gdzie obrabowano blisko 50 włościan.

Tymi rabacjami się jednak nie kontentując, wojsko najechało również 
na Rejowiec. Miejscowi mieszczanie, mając w pamięci dotkliwe skutki po-
dobnej rabacji w 1621 roku oraz obawiając się nowej, postanowili wykupić 
miasto od spustoszenia dobrowolną daniną pieniężną. W sumie, w trzech 
ratach zapłacono chorągwi 160 złotych215, a więc niewiele mniej, niż wynosi-
ły szkody poczynione w Rejowcu dziewięć lat wcześniej. Płacąc jednak swo-
isty „podatek kontrybucyjny”, mieszczanie zachowali ziarno konsumpcyjne 
i siewne, drobny inwentarz oraz artykuły spożywcze i przedmioty powszech-
nego użytku. Utracili wprawdzie część wołów i koni oddanych na podwody, 
odsunęli jednakże od siebie widmo wojskowego spustoszenia.

Wprawdzie już od 1593 roku obowiązywała konstytucja obligująca tenuta-
riuszy dóbr królewskich oraz właścicieli dóbr duchownych do zapewnienia 
zimowych leż dla żołnierzy216, ale nieregularne wypłacanie żołdu wywoływało 
wśród rot wojskowych wiele niezadowolenia. Uzewnętrzniało się ono właśnie 
w postaci najazdów rabunkowych, także na miasta i wsie szlacheckie. 

Z czasem, gdy utrzymanie żołnierzy w okresie zimowym przekroczyło 
możliwości państwa, podatek zwany hiberną lub chlebem zimowym zaczęto 
pobierać także z dóbr szlacheckich – od włościan z łanów osiadłych i od 

212 Ibidem, k. 100.
213 Ibidem, k. 103.
214 Ibidem, k. 102v.
215 Ibidem, k. 102v, 104v.
216 Z. Z. Socha, Hiberna. Studium z dziejów skarbowości w dawnej Polsce [ w:] Studia nad 

Historią Prawa Polskiego, t. 16, z. 2, Lwów 1937, s. 7-8.
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mieszczan z osiadłości miejskich. Wykupienie się mieszczan rejowieckich 
od rabacji wyprzedziło zatem wprowadzoną w 1649 roku zasadę wybierania 
hiberny od mieszkańców miast i wsi217.

Mniej więcej od 1630 roku rozpoczęły się sądowe nagabywania i naciski 
wierzycieli na Stanisława Orzechowskiego celem odzyskania pożyczonych 
mu w latach minionych – kwot.

Początek dał prawdopodobnie Marek Rey, zastawny posesor Żulina, Woli 
Żulińskiej i Borowicy, który w lutym tegoż roku wystąpił w imieniu wdowy 
po Albecie Bieniewskim – „Prusaku” i jej potomków o zwrot zaciągnięte-
go długu218. W takich razach dłużnik często ignorował pozwy i nie stawiał 
się na rozprawy (kontumacja). Niekiedy wolał więc płacić kary pieniężne, 
które nie były zazwyczaj zbyt wysokie, za nieprzybycie do sądu, niż spoty-
kać się z wierzycielami. (Tu należy dodać, iż niestawianie się w sądach było 
powszechnie praktykowane przez większość zadłużonej szlachty, czego do-
wodem są zapisy w księgach grodzkich. W ten sposób można było latami 
unikać zwrotu pożyczek).

Wkrótce o dziesięcinę pieniężną od Stajnego upomniał się Jakub Pieko-
szowicz, pleban pawłowski219.

Stanisław Orzechowski, posiadacz różnych dóbr ziemskich, oddawał nie-
które wsie w posesję, inne darował, zapewne za dawne długi (np. część wła-
sną wsi Bzite, pustki wieśniacze w Borowicy220 oraz grunt między Krupem, 
Bzitem i stawem niedaleko Stężycy a rzeczką Siennicą - zwany Oleśnicą221).

Dzierżawioną wsią było naonczas Kobyle, którą Orzechowski przeka-
zał Krzysztofowi Płońskiemu, ten jednak dość opieszale spłacał należności 
z tego tytułu. Spowodowało to w maju 1631 roku wezwanie dzierżawcy do 
dworu rejowieckiego i przynaglenie go do uregulowania zadłużenia222.

Część klucza rejowieckiego znajdowała się w posesji Pawła Orzechow-
skiego, jako że Stanisław zarządzał zamkiem krupskim i przypisanym doń 
majątkiem ziemskim. Paweł, podobnie, jak Płoński, z dużymi opóźnieniami 
regulował finansowe należności wobec brata, skutkiem czego ten 17 lutego 
1632 roku pozwał dłużnika przed akta grodzkie chełmskie. Sprawy własnoś-
ciowe między braćmi były zagmatwane o tyle, że część Rejowca i Kobylego 
należała wciąż do żony Pawła–juniora, Zofii (jako dług zastawny). Po śmierci 
męża (1632 r.) to ona przejęła – wraz z synami Pawłem i Mikołajem oraz cór-
kami Barbara i Marianną - w posesję całe dobra rejowieckie223, wychodząc 

217 Ibidem, s. 38-39.
218 APL, KGCh, Dekrety, ks. 34, k. 109-109v.
219 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 1, op. cit., k. 206.
220 APL, KGCh, RMO, ks. 22, op. cit., k. 522v, 523.
221 Ibidem, k. 455v-456v.
222 Ibidem, k. 460-460v.
223 APL, KGCh, RMO, ks. 61, op. cit., k. 118.
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zapewne z założenia, iż należy uchronić je przed podziałem między coraz 
mniej cierpliwych wierzycieli. Miała jednak tę świadomość, iż długi szwagra 
obciążają również ją i jej synów. Zapewne jednak przychody z folwarku rejo-
wieckiego i kobylskiego wciąż rokowały powolną spłatę należności. 

Tymczasem 5 stycznia roku następnego starosta chełmski, z powództwa 
Stanisława i Daniela Grabiów, synów zmarłego Jana Grabi, działając także 
w porozumieniu z urzędującym starostą krasnostawskim, wystąpił przeciw 
Stanisławowi Orzechowskiemu z decyzją o administracyjnej egzekucji dłu-
gu nie tylko na dobrach Rejowca z pertynencjami, ale także Żulina i Krupe-
go (te ostatnie wsie znajdowały się w obrębie starostwa krasnostawskiego). 
Decyzja ta wynikała z wyroku sądu kapturowego (działającego w okresie 
krótkiego bezkrólewia224, od maja do listopada 1632 r.), zatwierdzonego 
później przez Trybunał Koronny w Lublinie. Ponieważ na sąd kapturowy 
Orzechowski się nie stawił, została na niego nałożona tzw. kara kontumacji, 
a wyrok został wydany zaocznie225.

Tego samego dnia, tj. 5 stycznia 1633 roku Paweł zaciągnął jeszcze jedną 
pożyczkę: tym razem w wysokości 1500 florenów u Zofii Orchowskiej i zapi-
sał ją na pewnych częściach Rejowca i Kobylego226.

Grabiowie wraz z matką zgodzili się ostatecznie na przesunięcie o pewien 
czas terminu spłaty zadłużenia. Nie mogąc jednak doczekać się jego finanso-
wego uregulowania, skorzystali z wyroku sądu trybunalskiego, który 8 maja 
1636 roku wezwał Orzechowskiego do natychmiastowego zwrotu wszystkich 
pożyczek. Przed konfiskatą całej majętności rejowieckiej na rzecz wierzycieli 
ratował dług zastawny Stanisława, odziedziczony przez wdowę po Pawle Orze-
chowskim-juniorze, wspomnianą wyżej Zofię z Konar. Dlatego w 1636 roku 
przed sądem grodzkim chełmskim. pisała się ona wraz z potomstwem jako 
zastawni posesorowie na dobrach Rejowca, Kobylego, Rubiego i Wereszcz227.

W tym samym roku miała miejsce jedna z pierwszych ucieczek chłop-
skich z klucza rejowieckiego, a początek zbiegostwu dał Tomek Czarnoło-
żyk z Kobylego228. Otóż uciekł on z rodziną aż do królewskiego Hrubieszo-
wa, co uniemożliwiło jego odzyskanie. Każda bowiem para rąk, zwłaszcza 
w królewszczyznach, była w onych latach na wagę wielu marek polskich. 
Za jego przykładem poszedł Tymosz Huzwik z Krupego, który uciekł do 
wsi Dub leżącej na terenie starostwa tyszowieckiego229. Wprawdzie i o tego 
kmiecia pozywał Orzechowski, ale jego zabiegi zakończyły się niepowodze-

224 W. Czapliński, Zarys dziejów…, op. cit., s. 261-262.
225 APL, KGCh, RMO, ks. 61, op. cit., k. 119; cf. np J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pie-

trzak, Historia ustroju…, op. cit., s. 276.
226 APL, KGCh, RMO, ks. 61, op. cit., k. 119.
227 APL, KGCh, Dekrety, ks. 34, op. cit., k. 132.
228 Ibidem, k. 728v-729.
229 Ibidem, k. 835.
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niem. Przykłady ten podziałały aktywizująco szereg lat później i na innych 
kmieci zamieszkałych w majętności rejowieckiej.

Tymczasem wdowa po Pawle Orzechowskim w 1634 roku po raz kolejny 
pozwała swego szwagra o niezwrócone 10 tysiecy marek polskich, a pozew 
sporządzono w Dorohusku – dożywotniej jej majętności, w obecności wójta 
Iwana.

18 kwietnia 1639 roku tj. w poniedziałek po Niedzieli Palmowej, a więc na 
początku Wielkiego Tygodnia, doszło do egzekucji Rejowca z przyległościa-
mi. Na tę okoliczność przybyli do tamtejszego dworu: Hieronim Jełowiecki 
– starosta chełmski, Mateusz Krzymowski – woźny sądowy, Stanisław Staw-
ski – podstoli chełmski, Stanisław i Daniel Grabiowie – sukcesorowie nie-
żyjącego wierzyciela, Kazimierz Przestrzelski – burgrabia chełmski, Adam 
Worowski i Andrzej Żurowski – zastawni posesorowie pewnych części 
majętności rejowieckiej, Marcin Bachmiński – podpisek grodzki chełmski 
oraz grupa szlachetnie urodzonych świadków (Jan Bielski, Adam i Mikołaj 
Kłodniccy, Grzegorz Korzeniowski, Andrzej Łomnicki, Florian Ossowski, 
Łukasz Szystowski i inni). W trakcie egzekucji okazało się, iż istnieje jeszcze 
jedna suma dłużna – 17.556 florenów, pożyczona wcześniej przez Stanisława 
od Kaspra Kłoczowskiego i zagwarantowana na dobrach Rejowca. Także ją 
wliczono do procesu egzekucyjnego.

Tego samego dnia przeprowadzono egzekucję dóbr Żulina, których po-
sesorem był naonczas Marek Rey, u którego Stanisław Orzechowski dłużył 
się na sumę 14.690 florenów, zapisaną właśnie na tych dobrach230. Był on 
też, od 1628 roku, zadłużony na kwotę 30 tysięcy florenów u nieżyjącego już 
od dwu lat Alberta Bieniewskiego – Prusaka. Kwotę tę w 1632 roku Prusak 
przelał tytułem cesji na Marka Reya, który podczas omawianej egzekucji 
przedstawił na to dowody sądowe i zażądał wejścia w posiadanie stosownej 
części klucza żulińskiego. 

O niezwykle trudnej sytuacji finansowej Orzechowskiego świadczy m.in. 
testamentowy zapis poczyniony w 1644 r. przez cześnika chełmskiego Kas-
pra Kłoczowskiego: Panu Stanisławowi Orzechowskiemu dać Cztery Tysiące 
proszącego, ponieważ pożyczając mu pieniądze, a nie dając z dobrej woli, 
testator przebrałby go w prawie i Processach231.

230 APL, KGCh, RMO, ks. 61, op. cit k. 121-121v.
231 APL, KGCh, RMO, ks. 65, k. 408v.
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3. Zagadnienia narodowościowe, wyznaniowe i zawodowe mieszkańców 
klucza rejowieckiego: kmiecie i mieszczanie

Pisząc o strukturze narodowościowej mieszkańców dóbr kobylskich, trze-
ba posłużyć się pewnymi analogiami i przypomnieniami. Otóż, jak pisałem 

wcześniej, prawdopodobnym zasadźcą (założycielem) Kobylego – pierwotne-
go centrum osadniczego w Kotlinie Rejowieckiej - był Wańka Kierdejowicz 
z Kwasiłowa, wsi leżącej po prawej stronie Bugu, w powiecie rówieńskim232. 
Oznacza to, iż pierwsi osadnicy kobylscy mieli głównie – jeśli nie wyłącznie - po-
chodzenie rusińskie233. Podobnie mogła wyglądać struktura narodowościowa 
pierwszych osadników w Rubiem, które jako Wierzchownię Kobylską lokował 
najpewniej Paweł Chełmczyk, syn wspomnianego Wańki. Trudno mianowicie 
przypuszczać, że osadźcy zasiedlali nowe tereny ludnością rdzennie polską, 
której w przybużańskiej strefie zapewne brakowało, natomiast pewne nadwyż-
ki ludności rusińskiej mogły istnieć na Zabużu i Pobużu234. Opinię tę zdaje się 
potwierdzać Kazimierz Myśliński235. To owa właśnie ludność oraz Wołosi sta-
nowili podstawowe grupy narodowościowe w Ziemi Chełmskiej co najmniej do 
połowy wieku XVI236. Przypisanie tej jednostki geograficzno-administracyjnej do 
województwa ruskiego stanowi egzemplifikację postawionej wyżej tezy.

Procesowi migracji ludności zabużańskiej na teren Ziemi Chełmskiej 
wiele miejsca w swoich pracach poświęcił cytowany już W. Czarnecki237.

Warto nadmienić, iż jeszcze pod koniec I połowy szesnastego stulecia 
w wielu miejscowościach Chełmszczyzny posługiwano się imionami ruski-
mi, zarówno wśród szlachty, jak i wśród kmieci oraz mieszczan. Oto typowe 
przykłady, wynotowane z ówczesnych ksiąg sądowych: Wasil als Johannes 

232 B. Chlebowski, J. Krzywicki, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, Warszawa 1902, t. 15, cz. 2, s. 206.

233 Odmiennego zdania był Henryk Wiercieński, Ziemia Chełmska i Podlasie. Rys histo-
ryczny i obraz stanu dzisiejszego, Warszawa, b.d.d., s. 5-7, opowiadając się za wcześniejszą od 
Rusinów osiadłością ludności rdzennie polskiej.

234 Termin Ukraina zaczął przypuszczalnie pojawiać się w chełmskich aktach grodzkich 
na początku drugiej połowy XVII wieku (np. w odezwie Jana Kazimierza z 5 czerwca 1660 r.; 
APL, KGCh, RMO, ks. 78, k. 43); wcześniej termin ten funkcjonował w konstytucjach sejmo-
wych, np. z roku 1589; cf. Volumina Legum, t. 2, Petersburg 1859, s. 299.

235 K. Myśliński, W państwie piastowskim [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. 1, Warszawa 1974, 
s. 221.

236 Zdaniem Stanisława Gierszewskiego, Obywatele miast…, op. cit., s. 74, we wschodniej 
Małopolsce trzon ludności miejskiej stanowili Polacy, Rusini i Ormianie.

237 Cf. np. W. Czarnecki, Osadnictwo terytorium chełmskiego od końca X do połowy XIV wieku 
w świetle badań archeologicznych i toponomastycznych, „Rocznik Chełmski, t. 9, 2003, s. 27 i nn.
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Weresczinski238, Kuriło, Pawło et Iwan Stachurskie239, Chwethko Stachurski240 
Chwedor Siedlisczki241 [Siedliski], Iwan Dzanski242 [Żdżański], Hurko Sos-
nowski243, Kucz de Hańsko244, Oliesko de Siedliscze245, Jaczko de Wiśniow246, 
Chwedory de Niedzielowycze247 [Niedziałowice], Hriczko Lescziński248, Sawko 
de Serebriscze249 [Serebryszcze], Steczko de Czulczicze250 [Czułczyce], Hricz 
Oczko de Stholp [Stołp]251, Iwan Podhorodeński252, Ichnath Troskowski253, Ko-
sten de Dipulticze254 [Depułtycze], Oliesko de Dwyepolticze255 [Depułtycze], 
Staśko de Cobile256 [Kobyle], Iwaszko Andrzeiowski257, Daniło Choieński258, 
Waśko Łukowski259 itd. itp. 

Jak pisały Ewa Wojnicz-Pawłowska i Wanda Szulowska260, tworzenie na-
zwisk kresowych było w istocie oparte na polskim modelu szlacheckim. 

Godny zauważenia jest zasięg zamieszkiwania ludności pochodzenia ru-
sińskiego jako podstawowej, a często niemal jedynej grupy narodowościo-
wej po lewej stronie Bugu oraz polonizowanie się szlachty z rodowodami 
czerwonoruskimi (przybieranie nazwisk z końcówką – ski). Zachodnia gra-
nica dominacji Rusinów nad innymi grupami narodowościowymi przebie-
gała prawdopodobnie wzdłuż dóbr chojeńskich (Chojno Stare i Chojeniec), 
na południu natomiast sięgała zapewne Bieszczadów Zachodnich. Nie były 
to, rzecz jasna, granice w tradycyjnym rozumieniu tego pojęcia, ale raczej 
obszary, na których przewaga ludności pochodzenia czerwonoruskiego wy-
raźnie malała, na rzecz ludności polskiej. Przebieg zachodniej i południo-

238 APL, KGCh, Zapisy, ks. 4, k. 306.
239 Ibidem, k. 308.
240 Ibidem, k. 311.
241 Ibidem, k. 357.
242 Ibidem.
243 Ibidem, k. 324.
244 Ibidem, k. 340.
245 Ibidem, k. 334v.
246 Ibidem, k. 349.
247 Ibidem, k. 466v.
248 Ibidem, k. 362
249 Ibidem, k. 373v.
250 Ibidem, k. 432
251 Ibidem, k. 519.
252 Ibidem, k. 470.
253 Ibidem, k. 448v.
254 Ibidem, k. 493.
255 Ibidem, k. 500v.
256 Ibidem, k. 521v.
257 APL, KZCh, Dekrety, ks. 3, k. 13.
258 Ibidem, k. 4.
259 Ibidem, k. 18.
260 E. Wojnicz-Pawłowska, W. Szulowska, Antroponimia polska na kresach południowo-

wschodnich, Warszawa 1998, s. 215.
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wo-zachodniej granicy województwa ruskiego uwzględniał zatem przede 
wszystkim aspekt etniczny.

Z czasem wśród warstwy szlacheckiej zaczęły przeważać na terenie Zie-
mi Chełmskiej osoby z wyraźnie polskimi nazwiskami, co było wynikiem 
zmian własnościowych, jakie nastąpiły tutaj na przełomie wieku XVI i XVII 
(klucz rejowiecki, a jeszcze bardziej sąsiadujący z nim na wschodzie klucz 
uherski, mogą tego być dobrymi przykładami).

Podobne zjawiska demograficzne zachodziły także wśród ludności miej-
skiej (cf  tabela I. Straty mieszczan rejowieckich podczas najazdu wojska JKM 
w 1621 r.). Znaczny stopień wymieralności rodów mieszczańskich powo-
dował konieczność sprowadzania nowych osadników i zasiedlania nimi po-
wstałych pustek w strukturze przestrzennej miast, w tym również Rejowca. 
Konkluzja taka wynika z porównania spisów mieszczan rejowieckich z lat 
1621 oraz 1692 i 1697. Stopień zmian w strukturze rodowej mieszkańców 
Rejowca, jakie nastąpiły w ciągu trzech pokoleń, dowodzi znacznej dynamiki 
tego zjawiska. Stanowiło ono zapewne skutek pojawiających się po latach 
nieurodzaju, zwłaszcza zaś w okresie wojen kozackich i szwedzkich, epide-
mii różnych groźnych chorób zakaźnych (tyfus plamisty, dżuma, gruźlica, 
dyzenteria, malaria, zatrucia pokarmowe)261. Potęgowały te epidemie zanie-
dbania w dziedzinie higieny osobistej, trudne warunki bytowania, kontak-
ty z chorymi zwierzętami, niewłaściwe odżywianie i niedoskonałe warunki 
konserwowania żywności. Te i zapewne inne jeszcze przyczyny powodowa-
ły – mimo domniemanej wysokiej dzietności – wymieranie licznych rodów 
i nastawanie na ich miejsce innych, nie tylko pochodzenia rusińskiego, ale 
także rdzennie polskich i żydowskich.

Dość powolne zmiany w strukturze narodowościowej następowały na-
tomiast na chełmskiej wsi. Regestry szkód, jakie ponosiła ona z powodu 
przechodów wojsk koronnych, litewskich i obcych już od początków sie-
demnastego stulecia, świadczą o kontynuacji osadnictwa przez ludność 
pochodzenia rusińskiego. Dominowała ona w wielu ośrodkach wiejskich 
Chełmszczyzny jeszcze w drugiej połowie wieku XVII, a wyraźnie widoczna 
była ta dominacja w przywołanym wyżej kluczu uherskim262 (Weremowice, 
Depułtycze Ruskie, Zagroda263) oraz w Depułtyczach Królewskich. Wpraw-
dzie brak jest bezpośrednich potwierdzeń, iż ludność rusińska przeważała 
również we wsiach klucza rejowieckiego (Rubie, Kobyle, Wereszcze Szla-
checkie), jednakże per analogiam, a także opierając się na wzmiankach 

261 Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992, s. 79 i nn.
262 APL, KGKr, RMO, Oblata Execution In Villa Uher Expeditiae, ks. 6, k. 1188-1198.
263 Miał rację biskup Franciszek Olędzki dowodząc, iż wieś Zagroda od dziedziców Dóbr 

Uhra z przynależytościami jest założona, na miejscu dawnych Rahożyc; APL, KGCh, RMO, 
ks.96, op. cit., k. 273. Jedna z pierwszych informacji o tej wsi, jako zasiedlonej przez 14 za-
grodników (stąd nazwa) pochodzi z roku 1656; APL, KGCh, RMO, ks. 74, k. 1251v-1252v.
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sądowych o poddanych zamieszkałych w dobrach rejowieckich, można 
przyjąć takie właśnie założenie. Jego potwierdzeniem może być przykład 
lokowania Sawczyna (przemianowanego później na Wereszcze Szlacheckie) 
– wsi graniczącej z królewszczyzną Wereszcze Duże.

Wieś, której zasadźcą uczynił Mikołaj Rey wspomnianego wcześniej kniazia 
wołoskiego – Waszkę, założona została przypuszczalnie na prawie wołoskim264, 
Pierwszymi natomiast kolonistami nowo posadowionej wsi byli najprawdopo-
dobniej Rusini, być może znani poecie z wcześniejszych kontaktów, gdy jako 
nieletni młodzieniec przemieszkiwał w Żurawnie i przemierzał tereny Zabuża. 

Należy jedynie żałować, że Rey-senior nie utrwalił nazwisk i imion swych 
poddanych w aktach sądowych. Wiedzielibyśmy dzisiaj więcej o strukturze 
narodowościowej i liczebności klucza rejowieckiego w szesnastym stuleciu.

Przypadek zapisania rejowieckiemu Żydowi – Ickowi Judzicowi przez Mi-
kołaja Grabię różnych precjozów, o czym pisałem wcześniej, dowodzi, że 
pierwsi wyznawcy prawa mojżeszowego sprowadzili się do Rejowca przed 
końcem XVI wieku. Być może wpłynął na to prawdopodobny wzrost zapo-
trzebowania na nowe rodzaje usług handlowo-kupieckich oraz możliwość 
utrzymania się nielicznych początkowo rodzin starozakonnych z drobnego 
handlu i arendy karczemnej. Kolejni właściciele miasta i wsi doń przypisa-
nych konsekwentnie unikali jednak podawania liczby osiadłych tam miesz-
kańców pochodzenia żydowskiego. Zgodnie bowiem z zapisem konstytucji 
z roku 1578, liczeniem tej ludności zajmować się miały urzędy wojewodów 
wraz ze starszyzną żydowską, zobligowaną do składania przysięgi gwaran-
tującej zachowanie rzetelności statystycznej265.

Trudno jednak nie domniemywać, iż wśród rzemieślników rejowieckich, 
jacy zostali w Rejowcu wykazani w dokumentach Archiwum Skarbu Koron-
nego, nie było osoby wyznania mojżeszowego. Badania źródeł hebrajskich 
i polskich dowodzą, iż w Polsce feudalnej podstawowe zajęcie ludności ży-
dowskiej stanowiło rzemiosło, które już wówczas liczebnie przewyższało 
handel266. Zdaniem przywołanego B. Marka, w dobie renesansu nie było już 
prawie miasteczka, w którym by nie byli zawodowo czynni rzemieślnicy żydow-
scy267. Obecność Icka Judzica jako mieszczanina i kupca rejowieckiego oraz 
Joska Piwowarczyka, także obywatela miasta, jeszcze przed końcem szesna-
stego stulecia, tezę tę potwierdza.

Prawdopodobnie pierwszej dokładnej specyfikacji obywateli żydowskich 
zamieszkałych w miastach y miasteczkach tak w Województwie Bełzkim iako 
y w Ziemi Chełmskiey znaiduiących się, dokonano dopiero w 1676 roku dla 

264 Cf. G. Jawor, Osady prawa wołoskiego…,op. cit., s. 27 i nn.
265 Volumina Legum, t. 2, Petersburg 1859, s. 193.
266 B. Mark, Rzemieślnicy żydowscy…, op. cit.,, s. 11.
267 Ibidem, s. 22.
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wyegzekwowania od nich podatku pogłównego, wynoszącego od osoby 20 
gr. 21/2 szeląga. Liczba Żydów powyżej pierwszego roku życia268 zamieszka-
łych w Rejowcu i parafiach doń przynależnych wynosiła naonczas 437 osób.

Oznacza to, iż od początku wieku XVII liczba ludności wyznania mojże-
szowego w majętności rejowieckiej wzrosła znacznie i niewykluczone, że 
zbliżyła się już wtedy do wielkości populacji pozostałych wyznań (prawo-
sławnego, greckokatolickiego, rzymskokatolickiego i ewangelickiego jako 
czasowo zanikającego). Dodajmy, iż wysoki przyrost naturalny Żydów rejo-
wieckich nałożył się naonczas na ogólny wzrost liczby ludności starozakon-
nej w całej Rzeczypospolitej269.

Ważny jest też dla kontekstu wywodu przypadek pobicia rzeczonego 
Judzica. Otóż, jak wspomniałem, w jego obronie stanął – towarzyszący mu 
– mieszczanin rejowiecki Maciej Winnik, zapewne chrześcijanin, co oznacza 
że stosunki między Żydami a pozostałą częścią mieszkańców miasta ukła-
dały się bardzo poprawnie, jeśli nie przyjaźnie. Sądzić należy, iż korzenie 
tej pożytecznej koegzystencji sięgają jeszcze czasów założyciela miasta, któ-
remu udało się uzyskać przywilej (1564 r.) zrównujący wszystkich miesz-
czan pod względem możliwości prowadzenia handlu. Piszę o tym szerzej 
w podrozdziale pt. Majętność kobylska we władaniu Mikołaja Reja; lokacja 
Sawczyna (Wereszcz Małych) i Rejowca.

Położenie starozakonnych w Chełmskiem musiało być wówczas nieła-
twe, skoro wziął ich w swoją protekcję sam król Jan Kazimierz upraszając 
mieszczan i szlachtę, aby nie utrudniali onym prowadzenia handlu i sprze-
daży modnego wówczas białego pieczywa oraz miodów pitnych. Władca 
podkreślał jednocześnie, iż chełmscy Żydzi tak wielkie ciężary pogłównego 
ponosząc, trzecią się częścią do każdych Waszych Wierności podatków y cię-
żarów Żołnierskich podług Dekretu Grodzkiego [Chełmskiego] przykładaią270. 
Wstawiennictwo było m.in. wynikiem narastania nastrojów antyżydowskich, 
spowodowanych przyjaznym często nastawieniem wyznawców religii moj-
żeszowej do szwedzkich okupantów271.

Domyślać się można, że równie trudno, albo jeszcze trudniej, żyło się 
Żydom w mniejszych miasteczkach, takich jak Rejowiec. Byli oni wprawdzie 

268 P. Fijałkowski, Dzieje Żydów…, op. cit., s. 36; taka sama zasada obliczania populacji ży-
dowskiej obowiązywała od roku 1549, kiedy wprowadzono pogłówne żydowskie, aż do roku 
1662; cyt. za R. Mahler, Żydzi w dawnej Polsce w świetle liczb, op. cit., „Przeszłość Demogra-
ficzna Polski”, t. 7, Warszawa 1967, s. 132.

269 M. Horn, Rola gospodarcza Żydów w Polsce do końca XVIII wieku [w:] W. Kowalski, 
J. Muszyńska (red.), Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, Kielce 1996, 
s. 20.

270 APL, KGCh, RMO, ks. 78, op. cit., k. 448-448v.
271 D. Tollet, Historia Żydów w Polsce od XVI wieku do rozbiorów, Warszawa 1999, s. 84-85.
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ludźmi wolnymi, lecz zmieniające się prawo nie stabilizowało ich położenia 
materialnego272.

Brakuje także z charakteryzowanego tutaj okresu jasnych, czytelnych 
przekazów o strukturze zawodowej mieszczan rejowieckich (we wsiach do 
Rejowca należących mieszkała zapewne jedynie ludność rolnicza, tj. kmiecie 
gospodarujący przeciętnie na połowie łanu273, zagrodnicy i komornicy). Po-
średnim źródłem potrzebnej wiedzy może być spis mieszczan rejowieckich 
(w zasadzie tylko populacji chrześcijańskiej) poszkodowanych w 1621 r. 
przez polskie wojsko, o czym już wzmiankowałem. Tutaj rozszerzę nieco 
interpretację materiału źródłowego.

Tabela 1. Straty mieszczan rejowieckich podczas najazdu wojska JKM w 1621 r.
(w kolejności alfabetycznej)

Lp.

Dane personalne 
mieszkańca Re-

jowca noclegujące-
go członka roty

Dane personalne 
innych mieszczan 
przypisanych do 
stacjonującego 

członka roty

Specyfi kacja utraconego mienia
i pieniędzy

Wyszacowane 
przez poszkodowa-
nych straty (w zł)

1. Binsza brak pół połcia słoniny, 1 zł 20 gr1.

2. Blaszkowa (wdowa 
po Blaszce)

Jędrzej Sidorski, 
Stańczuk

1 korzec owsa, 2 chleby, 2 sery, 
kwarta masła, połeć mięsa, 10 kur, 
5 gr na piwo, szabla, 2 koszule, 
zniszczony przykadek na mąkę, 
zabrane sprzęty żelazne (zęby do 
bron)

11 zł 7 gr.

3. Ceberkowa (wdowa 
po Ceberku)

Jędrzej Onisczyk, 
Jusko Świec

¾ korca owsa, 7 chlebów, kwarta 
masła, 2 kury, 11 gr. na piwo , 4 gr. 
na mięso 

1 zł 23 gr.

4. Czechmistrzyk 
Wojciech

Sicz 1,5 korca owsa, 8 gr. na piwo, 4 gr. 
na chleb, 20 gr. na miód przaśny

2 zł 17 gr.

5. Dolny Jarmoł, Joszko 1,5 korca owsa, 9 chlebów, 2 sery, 
6 kwart masła, 6 kur, 1 zł 2 gr na 
piwo, 7 gr. na gorzałkę, 3 zł 8 gr 
na słoninę, 1 zł na kaszę, 6 gr. na 
sól, 3 koła do wozu i kocz (rodzaj 
wozu) o wartości 3 zł

12 zł 23 gr.

6. Garncarz Paweł Janko Czarnołożyk, 
Jaczko Gumienny, 

2 korce owsa, 2 chleby, 2 sery, 1 
kwarta masła, słonina o wartości 
6 gr., 4 kury, 18 gr. na piwo, 2 gr. 
na gorzałkę

3zł 17 gr.

272 Cf. konstytucja z 1538 r., wedle której Żydom kupiectwa sposób i miara ma być posta-
nowiona [Inwentarz Voluminów Legum, cz. 1, Petersburg 1860, s. 620, konstytucja z 1567 
r. na mocy której Żydzi nie mają się handlami bawić [ibidem, s. 621, konstytucja z 1588 r., 
stanowiąca iż Żydzi towarow i żywności nie maią zakupować, uprzedzaiac w tym Chrześciany 
[ibidem] oraz konstytucja z 1678 r. zachowująca ich dotychczasowe prawa [ibidem, s. 622].

273 J. R. Szaflik, Wieś lubelska …, op. cit., s. 118.
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Lp.

Dane personalne 
mieszkańca Re-

jowca noclegujące-
go członka roty

Dane personalne 
innych mieszczan 
przypisanych do 
stacjonującego 

członka roty

Specyfi kacja utraconego mienia
i pieniędzy

Wyszacowane 
przez poszkodowa-
nych straty (w zł)

7. Gierosz Czerniec, Kos(z)t 
Świecz, 

1 korzec owsa, 8 chlebów, 7 kur, 
18 gr. na piwo, 15 gr. na mięso, 
10 gr. na pacholika 

3 zł 15 gr.

8. Groza Czern(i)ej, Grzyb, 
Herejdiszuk, Mi-
stalik, 

1 korzec owsa, 4 chleby, 3 sery, 
1 kwarta masła, 3 kury, 4 gr. na 
mięso, 1 zł 25 gr. na piwo

3 zł 22 gr.

9. Hradel brak 11/4 korca owsa, 3 chleby, 1 ser, 
2 kwarty masła, 10 kur, fartuch dam-
ski, 10 gr. na mięso, 5 gr. na piwo

3 zł 27 gr.

10. Hreczannik Oreninka 0,5 korca owsa, 4 chleby, 2 sery, 
1 kwarta masła, 4 kury 8 gr. na piwo

1 zł 18 gr.

11. Irsz Tymosz Bartniczek, 
Jaczko Nonik, Sie-
decz z Kobylego

1 korzec owsa, 2 sery, 0,5 kwarty 
masła, 2 kury, 4 gr. na mięso, 7 gr. 
na chleb, 12 gr. na gorzałkę, 1 zł 18 
gr. na piwo

2 zł 21,5 gr

12. Jadamik (Adamik) Iwan Sidoryk 1 korzec owsa, 5 chlebów, 1 koko-
sza, 2,5 kwarty masła, piwo za 12 
gr., 5 gr. na ryby 10 gr. na inne wy-
datki, 3 koszule damskie, fartuch, 
rańtuch, 4 podwiki, 7 łokci płótna, 
poduszka, poszewka, płachta, 2 
pary trzewików2

7 zł 24 gr

13. Jan Bohusz, Karaś, 
Nawrotyniec, Staś 
Młynarz3, Skobska

11/4 korca owsa, 5 chlebów, 1 połeć 
mięsa, 5 kur, 1 zł 7 gr. na piwo, 
18 gr. na podwodę, obrus, 2 wory

6 zł 15gr.

14. Klimczuk Herejda, Orlicz 1 korzec owsa, 5 chlebów, 4 sery, 
1 kwarta masła, 4 kury, 1 prosię, 
11 gr. na piwo

2 zł 16 gr.

15. Konaszek Jurko Luterko Belzi-
cki (Bełżycki), 
Harasimi(u)k4

1 korzec owsa, 4 chleby, 2 sery, 
1 kwarta masła, 3 kury 12 gr. na 
mięso, 14 gr. na piwo, 2 gr. na 
gorzałkę

2 zł 20 gr.

16. Kowalczuk Saniak – kowal, 
Sawka, Skaszew-
ska, Skąbski, 
Zołohub, Zubko, 

1,5 korca owsa, 7 chlebów, 4 sery, 
1 kwarta masła, słonina za 12 gr., 
3 kury, 6 gr. na mięso, 24 gr. na 
piwo, 4 gr. na ryby

4 zł 4 gr.

17. Kucz Biskiesz, 
Drobiecz(Drobiec), 
Małosz

0,5 korca owsa, 6 chlebów, 4 sery, 
1 kwarta masła, 2 kury, piwo za 
7 gr.

1 zł 17 gr

18. Lieszko (Leszko) Hryczko, Oniszczy-
kowie

6 chlebów, 3 sery, 2 kwarty masła, 
3 kury, 9 gr. na gorzałkę, 2 zł 13 gr. 
na piwo, 

3 zł 25 gr.

19. Luterkowa (żona 
Luterka)5

brak 0,5 korca tatarki (po włamaniu się 
do komory)

15 gr.

20. Mazur Szymek Ohremko, Onisz-
czyk, Trocz (Troc), 

¾ korca owsa, 9 chlebów, 2 sery, 
2 kwarty masła, 3 kury, słonina za 
10 gr., kasza jaglana za 6 gr., 9 gr. 
na podwodę,18 gr. na piwo

3 zł 6,5 gr.
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Lp.

Dane personalne 
mieszkańca Re-

jowca noclegujące-
go członka roty

Dane personalne 
innych mieszczan 
przypisanych do 
stacjonującego 

członka roty

Specyfi kacja utraconego mienia
i pieniędzy

Wyszacowane 
przez poszkodowa-
nych straty (w zł)

21. Mic Omelian, Sarko, 1 korzec owsa, 4 chleby, 5 serów, 
2 kwarty masła, 2 kury, ½ beczki 
soli, 10 gr. na mięso, 11 gr. na piwo, 
10 gr. na podwodę 

4 zł 4 gr.

22. Mikłusz Zieńko Bilian (Bi-
łan), Jarosz z Ko-
bylego, Hruszeczki 
(Hruszecki), Daniło 
Szyszyk,

11/4 korca owsa, 1, ser, 5 kur, 6 gr. 
na masło,7 gr. na ryby, 9 gr. na 
gorzałkę, 16 gr. na piwo, kolasa6,

6 zł 2,5 gr.

23. Noszan ( Żyd) Sawik, Suchoprat, 
wójt z Kobylego7

0,5 korca owsa, 2 kury, 5 gr. na 
chleb i świece, 6 gr. na piwo, 
12 gr. na gorzałkę, 1 gr. na smar do 
wozów

1 zł 15 gr.

24. Odrzykiszka Hryc Marynik, Piotr 
Selpota

0,5 korca owsa, ¼ korca pszenicy, 
9 chlebów, 1 ser, 8 kur, 4 gr. na 
mięso, 5 gr. na ryby, 2 gr. na kaszę 
jaglaną, 15 gr. na piwo, rańtuch8

4 zł 15 gr

25. Onoskończowie Wdowa po Bilia-
nie9, Maczko, Sajk

1,5 korca owsa, 8 chlebów, 6 kur, 
3 gr. na kaszę, 8 gr. na piwo, 6 gr. 
na gorzałkę, koszula damska, 2 far-
tuchy, zapaska, wór10

6 zł 20,5 gr.

26. Piekarz Piotr Czajkowska, Pop11, 
Sokalski,

1 korzec owsa, 8 chlebów, 3 sery, 
1 kwarta masła, 8 gr. na mięso, 
11 gr. na piwo, 7 gr. na gorzałkę, 
6 gr. na podwodę

2 zł 21 gr

27. Piekarz Steczko Jarczyk 0,5 korca owsa, 4 chleby, 1 ser, 
1 kwarta masła, 4 kury, 4 gr. na 
ryby, 12 gr. na piwo

1 zł 20 gr.

28. Pisarz12 Lienko (Lenko) 
– kowal, Włodarz

1 korzec owsa, ¾ korca jęczmienia, 
15 chlebów, 5 serów, 1 kwarta ma-
sła, 6 kur, słonina za 11 groszy 5 gr. 
na mąkę pszenną, 12 gr. na ryby, 
15 gr. na piwo, 4 grosze na smar do 
wozów, 20 gr. niezapłaconych za 
robotę kowalską 

5 zł 26 gr.

29. Piwowar13 brak podanych 
nazwisk14

2 korce owsa, 0,5 korca tatarki, 
¼ korca jęczmienia, 7 chlebów, 
3 sery, 2 kwarty masła, słonina za 
13 gr., 6 kur, 8 gr. na mięso, 20 gr. 
na piwo, ubiory szychtuchowe15

7 zł 12 gr

30. Poliuch (Poluch) Liesczuk (Lesz-
czuk), Marcin16, 
Stybiel

1,5 korca owsa, 4 chleby, 16 gr. na 
mięso 

3 zł 6,5 gr17

31. Roman Naum, Waśko mły-
narz, Worobita

0,5 korca owsa, 4 chleby, 1 ser, 
2 kwarty masła, 6 kur, 5 gr. na 
mięso, 6 gr. na piwo

1 zł 18 gr.

32. Roszko brak za zajętego konia18 9 zł 9 gr.
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Lp.

Dane personalne 
mieszkańca Re-

jowca noclegujące-
go członka roty

Dane personalne 
innych mieszczan 
przypisanych do 
stacjonującego 

członka roty

Specyfi kacja utraconego mienia
i pieniędzy

Wyszacowane 
przez poszkodowa-
nych straty (w zł)

33. Seweryńka (wdowa 
po Sewerynie)

Walek Myśliwiec, 
Kuczyk Paszko, 
Zając z Kobylego

1,5 korca owsa, 4 chleby, 1 ser, 
3 kury, 24 gr. na mięso, 19 gr. na 
piwo, 3 gr. na gorzałkę, 27 gr. na 
podwodę

4 zł 13 gr.

34. Sidorczyk Jurko Kisiel 0,5 korca owsa, 4 chleby, 3 sery, 
1 kwarta masła, 3 kury, 7 gr. za piwo

1 zł 16 gr.

35. Słodownik Marcin19 Makary Drabczyk 
z Kobylego

1 korzec owsa, 4 chleby, 1 kwarta 
masła, mięso za 16 gr., 3 kury, 9 gr. 
na piwo

2 zł 25 gr.

36. Skobski brak 1 korzec owsa, 2 chleby, 1 ser, 
2 kwarty masła, 10 kur, 29 gr. na 
piwo

3 zł 13 gr.

37. Sochoński 
S(z)ymon

Chyłko, Sawka ¾ korca owsa, 6 chlebów, 2 sery, 
2 kwarty masła, 4 kury, 15 gr. na 
ryby, 11 gr. na piwo 

2 zł 23,5 gr

38. Solpota Iwan Horbaczyk 0,5 korca owsa, 2 chleby, 1 kwarta 
masła, 1kura, 8 gr. na piwo

1 zł 3 gr

39. Szczęsny Smolińczyk 0,5 korca owsa, ¼ korca żyta, 
4 chleby, 4 gr. na mięso, 9 gr. na 
piwo, płachta, 2 wory, siekiera, 
5 łokci płótna

2 zł 2 gr.

40. Szencz (Sęcz?) 
Demko

brak 0,5 korca owsa, 3 chleby, 2 kiełba-
sy, 2 sery, 22 gr. na mięso, 4 gr. na 
mąkę pszenna, 11 gr. na piwo

2 zł 1 gr.

41. Waczławik (Wacła-
wik) Jan

Zubko, Skamrat 1 korzec owsa, 4 chleby, 2 sery, 
słonina za 8 gr., 13 gr. na piwo

1 zł 28 gr

42. Waśko Tur 1 korzec owsa, 2 chleby, 2 sery, 
1 kwarta masła, 7,5 gr. na mięso 
i ryby, 8 gr. na piwo, 20 gr. na 
podwodę

2 zł 28 gr

43. Worobiczka (Woro-
bicka)

Bartosz młynarz, 
Zieńko Burdasz

1 korzec owsa, 1/8 korca tatarki20, 
1`/8 korca mąki pszennej, 4 chleby, 
6 serów, 5 kwart masła, słonina za 
10 gr., 2 kury, 8 gr. na mięso, 8 gr. 
na piwo, obrus, podwika21 

5 zł 15,5 gr.

44. Wójt rejowiecki 
(brak personaliów)

Hryc Bilan (Biłan), 
Paczoska

1,5 korca owsa, 8 chlebów, 2 sery, 
7 kur, wór płócienny, 1 zł na piwo 
i niewiastę [tj. żonę wójta] zbieli

3 zł 28 gr.

45. Razem 39,5 korców owsa22, 191 bochen-
ków chleba, 70 serów, 45 kwart 
masła, 147 kur, nie licząc artykułów 
codziennego użytku i ubiorów

170 zł 28,5 gr

Opracowanie własne na podstawie dokumentu źródłowego

1 Zgodnie z wprowadzoną w 1528 r. reformą monetarną, 1 złoty liczył 30 groszy; vide J. Szymański, 
Nauki pomocnicze…, op. cit., s. 600.

2 Pościel, tkaninę i ubrania zabrano po włamaniu się do komory; APL, KGCh, Zapisy, ks. 19, op. cit., 
k. 21.



146 Marian J. Kawałko • Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531–1869

3 Pacholik zgwałcił młynarkę przypisaną, tj. żonę Stasia Młynarza; ibidem, k. 18. 
4 Prawdopodobnie niedawny uciekinier z Hruszowa.
5 Luterkowę Żonę przywiązawszy do płota, odbieli[odbili] komorę; APL, KGCh Zapisy, ks. 19, op. cit., 

k. 20.
6 Kolasa była własnością Zieńki Biliana, ibidem, k. 20.
7 Brak danych personalnych.
8 Rańtuch – to długa chusta używana przez kobiety zamiast płaszcza, sięgająca do ziemi; B. S. Linde, 

Słownik języka polskiego, cz. 3, vol. 5, Warszawa 1812, s. 13.
9 W oryginale: Bilianicha, APL, KGCh, Zapisy, ks. 19, op. cit., k. 20v.
10 Rzeczy materiałowe zabrano z komory po pobiciu gospodyni; ibidem, k. 21.
11 Prawdopodobnie chodziło o duchownego cerkwi, a nie o nazwisko; ibidem, k. 19v.
12 Prawdopodobnie była to funkcja w urzędzie wójtowskim, a nie nazwisko; ibidem, k. 19v.
13 Prawdopodobnie chodziło o wykonywany zawód, a nie o nazwisko; ibidem, k. 20v.
14 W protestacji istnieje jedynie zapis, iż beli przypisani; ibidem.
15 Ubiory szychtuchowe – to ubiory z tkaniny wełnianej imitującej wełnę z lamy; cf. J. Karłowicz, 

A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka…, op. cit., t. 6, Warszawa 1915, s. 697.
16 Jak zeznał Orzechowski, żołnierz Domaradzki wsadzieł[na konia] człowieka starego na imię Mar-

cin, który spadł skonia, rękę złamał y tegosz znowu bili; APL, KGCh, Zapisy, ks. 19, op. cit., k. 20v.
17 W oryginale zapisano złotych trzy groszy pułsiodma (czyli sześć i pół; cf. A. Kryński, W. Niedźwiedz-

ki, Słownik języka…, op.cit., t. 4, Warszawa 1908, s. 956), ibidem.
18 W rozliczeniu poszkodowany uwzględnił pozostawionego przez żołnierza konia Szkapinę y złoty 

(ieden) miasto przydatku [tj. dopłaty]; ibidem, k. 20.
19 Nazwisko zapewne utworzone od wykonywanej profesji; ibidem, k. 18v.
20 Dawna nazwa kaszy gryczanej.
21 Część artykułów żywnościowych i przedmioty użytkowe zabrano po włamaniu się do komory oraz 

pobiciu mieszczanki; APL, KGCh, Zapisy, ks. 19, op. cit., k. 21.
22 Jeżeli przyjmiemy z dokładnością do jedności, że jeden korzec zbóż mierzył 121 litrów, a średni 

ciężar właściwy litra owsa wynosił nie więcej niż 1 kilogram, danina owsa dla roty żołnierskiej przekro-
czyłaby 4,7 tony tego zboża. W przeliczeniu na korce gdańskie (eksportowe) oznaczałoby to utratę bli-
sko 1200 kg owsa; cf. L. Żytkowicz, Studia nad wydajnością gospodarstwa wiejskiego na Mazowszu w XVII 
wieku, „Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego”, t. 11, z. 1, 1974, s. 78. Tą ilością ziarna można 
byłoby obsiać co najmniej 10 ha gruntu ornego (ibidem).

Powyższy bilans strat poniesionych przez mieszkańców Rejowca posiada 
co najmniej cztery walory poznawcze: demograficzny, językoznawczy (do-
kładniej zaś antroponimiczny), zawodowy i cenowy.

Z imiennego zestawienia poszkodowanych wynika, iż w Rejowcu żyło na-
onczas w przybliżeniu274 110 rodzin pełnych i 8 rodzin niepełnych (wdowy po 
mężach). Spis ten jednak najprawdopodobniej nie uwzględniał wszystkich 
rodzin żydowskich osiedlonych w mieście275. Brak tzw. ksiąg obywatelstwa, 
jakie prowadzono w różnych, najczęściej królewskich miastach, uniemożli-
wia weryfikację tego przypuszczenia.

Z pewnością co najmniej 44 rodziny chrześcijańskie posiadały własne 
domy – to u nich zamieszkali członkowie roty. Większa część pozostałych 

274 Z przytaczanego dokumentu nie zawsze jasno wynika, czy personalia dotyczą jednej, 
czy dwóch osób, zwłaszcza, że niektóre posługiwały się jedynie imionami, inne zaś tylko 
nazwiskami, jeszcze inne – imionami i nazwiskami.

275 Wymieniony w spisie Żyd Noszan, u którego stał Domaradzki chorąży, nie był zapewne 
jedynym właścicielem domu swej narodowości w Rejowcu. 
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mieszczan także zapewne dysponowała własnymi dworzyszczami, w ramach 
których funkcjonowały zakłady rzemieślnicze (kuźnia, piekarnia) a jedynie 
nieliczni mogli mieszkać w komornem. Jeśli przyjmiemy za Aleksandrem 
Jabłonowskim276, iż przeciętna rodzina mieszczańska liczyła 5 osób277, w tym 
troje potomstwa278, to ostrożne szacunki pozwalają określić populację miesz-
kańców Rejowca wyznań chrześcijańskich na 550-580 osób (w znacznej czę-
ści mogli to być unici, ale trudno wykluczyć obecność mieszczan innych 
wyznań lub obediencji). Jak na ówczesny czas, miasto należało więc do dość 
dużych279. W porównaniu z rokiem 1564 liczba mieszkańców-wyznawców 
chrześcijaństwa wzrosła zatem dziesięciokrotnie280 (!), co oznacza, iż średni 
rzeczywisty przyrost tej populacji mieszkańców Rejowca281 wynosił blisko 
17 osób rocznie. Ów wzrost mieszkańców mógł następować jednak głównie 
w wyniku intensywnej akcji zasiedleniowej prowadzonej najpewniej naprzód 
przez Mikołaja Reya w latach 1564-1569 (po klęsce pożaru), następnie zaś 
przez ród Orzechowskich. Trudno bowiem zakładać, by w okresie dziedzicze-
nia Rejowca przez Mikołaja Reya-juniora i jego synów, gdy miasto było niemal 
permanentnie zastawiane za kolejne pożyczki zaciągane przez jego właści-
cieli, a nawet intromizowane przez wierzycieli, stanowiło dla ewentualnych 
osadników atrakcyjne miejsce stałego zasiedlenia. Można zatem przyjąć, iż 
przyrost liczby jego mieszkańców, prawdopodobnie jednak ciągły, nie zawsze 
dorównywał podanemu wskaźnikowi, nie był to zatem przyrost równomierny.

Interesująco przedstawia się również aspekt antroponimiczny.
Niektóre nazwiska noszą charakter przezwiskowy w szerokim znacze-

niu i wiążą się z pierwotnymi nazwami pospolitymi282 (Bartniczek, Czerniec, 
Groza, Grzyb, Jarosz, Karaś, Kisiel, Szczęsny, Tur, Włodarz, Zając, Ceber-
kowa – wdowa po Ceberku, Blaszkowa – wdowa po Blaszce). Są także na-
zwiska patronimiczne czyli odojcowskie283, takie jak np. Klimczuk (potomek 

276 A. Jabłonowski, Polska XVI wieku…, op. cit., s. 204.
277 Irena Gieysztorowa, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976, s. 112, powo-

łując się na dodatek do „Dziennika Handlowego” z 1790 r. podała, iż wskaźnik zaludnienia 
domów w Małopolsce wynosił wówczas 5 osób; oznaczałoby to, iż w wyniku wojen, głodów 
i morów, w Małopolsce liczebność rodzin po ponad dwustu latach osiągnęła stan z lat sześć-
dziesiątych XVI wieku.

278 J. Michalewicz, Elementy demografii historycznej, Warszawa 1979, s. 22, tab. 152.
279 Lublin w owym czasie liczył 750 głów rodzin – mieszczan zapisanych w księgach oby-

watelstwa; vide S. Gierszewski, Obywatele miast…, op. cit., s. 18.
280 Według A. Jabłonowskiego, Polska XVI wieku…, op. cit., s. 204, w 1564 r. Rejowiec 

liczył 11 domów i 55 mieszkańców.
281 Rzeczywisty roczny przyrost mieszkańców – to różnica między liczbą urodzeń a liczbą 

zgonów w danym roku; cf. I Gieysztorowa, Elementy demografii, op. cit., s. 67, tab. 6.
282 L. Citko, L. Dacewicz, Typy strukturalne antroponimów w XVI-wiecznym województwie 

podlaskim, „Antroponimia Słowiańska” , t. 35, 1999, s. 83.
283 Ibidem, s. 84.
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Klimka), Kowalczuk (potomek Kowala = kowala), Leszczuk (syn lub inny 
potomek Leszcza lub Leszka), Oniszczyk (potomek Oniska), Sawik (syn 
Sawy), Smolińczyk (potomek Smoliny, a więc wytapiacza smoły), Stańczuk 
(potomek Stańki), Wacławik (potomek Wacława). Te nazwiska wskazują na 
pochodzenie po części polskie (końcówka –yk lub –ik), po części zaś rusiń-
skie (ukraińskie) lub zukrainizowane (końcowka –uk)284.

Niektóre nazwiska utworzone zostały od miejsca urodzenia mieszczanina 
lub jego przodków285 (Bełżycki, Czarnołożyk – pochodzący z Czarnołozów, 
Mazur, Sokalski – pochodzący z Sokala, Dolny – pochodzący z Dołów). Część 
mieszkańców nosiła jedynie imiona, polskie lub rusińskie (Bartosz, Chyłko, 
Jarmoł, Joszko Marcin, Naum, Roman, Sarko, Staś, Waśko, Zubko).

Nazwisko jednego z mieszczan wyraźnie też wskazuje na orientację wy-
znaniową (Luterek z żoną), innych zaś na zatrudnienie w urzędzie miejskim 
(Pisarz) lub we dworze (Gumienny).

Wiadomo również, że miastem zarządzał nieznany z imienia wójt.
Jak zatem z powyższego wnioskować można, mieszkańcy Rejowca sta-

nowili naówczas swoisty konglomerat narodowościowo-wyznaniowy, co 
dobrze świadczy o stosunkach międzyludzkich w tej lokalnej społeczności. 
Udział żydowskiego mieszczanina w stacjonowaniu roty zdaje się to domnie-
manie potwierdzać.

Z brzmienia nazwisk oraz dopisków do nazwisk wynika także, iż w Rejowcu 
było kilku młynarzy, piekarz, kowale, browarnicy, garncarz, tkaczka materia-
łów konopnych (Paczoska), tkacze worków (Worobita286, Worobicka), produ-
cenci i sprzedawcy potażu (Solpota, Selpota = Salpota), sprzedawca podrobów 
lub wytwórca wędlin, masarz (Odrzykiszka). Musiał również funkcjonować 
jakiś cech (być może młynarzy i piekarzy), stąd nazwisko C(z)echmistrzyka.

Obecność piekarzy w mieście dowodzi, że mieli oni zapewniony zbyt na 
swoje wypieki, a klientami ich mogli być przede wszystkim mieszczanie 
z żydowskim rodowodem.

 Ten spis rzemieślników i wytwórców, wprawdzie niepełny z uwagi na brak 
danych dotyczących mieszkańców wyznania mojżeszowego, pokazuje jednak, 
iż Rejowiec tętnił życiem gospodarczym, a zakres usług, jakie świadczyli jego 
mieszkańcy, pozwala sformułować wniosek, że było to miasto pod wieloma 
względami samowystarczalne. Cotygodniowe targi oraz dwa doroczne jarmar-
ki (w pierwszą niedzielę po Zielonych Świątkach oraz 6 grudnia) przynosiły 
zapewne niezłe dochody, zaś odwiedzający miasto kupcy dostarczali brakują-
cych artykułów pierwszej potrzeby, szlachetniejszych tkanin i wyrobów tkac-
kich oraz obuwia skórzanego, ubrań i bielizny osobistej, a także narzędzi do 

284 E. Wolniewicz-Pawłowska, W. Szulowska, Antroponimia polska…, op. cit., s.181, 191.
285 Ibidem, s. 170 i nn.
286 Zniekształcona nazwa worowity czyli tkacza worków.
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uprawy roli i uprzęży dla zwierząt pociągowych. Niewykluczone, że niektórzy 
z mieszczan uprawiających rolę zajmowali się dodatkowo drobnymi usługami 
(stolarstwo, naprawy narzędzi, obuwia i sprzętów domowych). Z pewnością 
kobiety wypiekały chleby na własny użytek oraz wytwarzały sery i masło, co 
oznacza, że oprócz wołów i – być może – koni hodowano także krowy, a nadto 
drobny inwentarz i trzodę chlewną (zabór kur i słoniny przez wojsko).

Opłaty targowe (foralia) oraz grobelne wzbogacały natomiast kasę miej-
ską. Poborem tych opłat zajmowali się zapewne miejscowi Żydzi. W mieście 
znajdowała się także karczma, co pośrednio wynika z daniny pieniężnej dla 
żołnierzy na gorzałkę, piwo i miód. Ich produkcję mogły prowadzić po części 
dwór rejowiecki (gorzałka), wójt wereszczański (piwo - na mocy przywileju 
nadanego jeszcze przez Mikołaja Reya-pisarza) oraz mieszczanie wyznania 
mojżeszowego (miód pitny).

Ciekawie przedstawiał się za Okszyców wątek wyznaniowy.
Gdy Mikołaj Rey lokował swoje miasto, w Ziemi Chełmskiej funkcjono-

wały dwie diecezje: prawosławna (od ok. 1220 r.) i rzymsko-katolicka (prak-
tycznie od 1413 r.)287. Stolica tej drugiej została przeniesiona (po pożarze 
Chełma w 1473 r.)288, 24 czerwca 1490 roku – do Krasnegostawu i tam pozo-
stała aż do utworzenia diecezji lubelskiej (1805 r.)289. Mała, jak należy przy-
puszczać, liczba wiernych obrządku łacińskiego była przyczyną wcześniej-
szych zmian przynależności parafialnej Kobylego, o czym już wspomniałem. 
Przypuszczalnie w drugiej połowie XVI w. katolików z całego klucza rejo-
wieckiego przyporządkowano parafii w Pawłowie (notowanej już w księgach 
poborowych z 1533290 i 1542 roku291). Natomiast naprzód w Kobylem292, zaś 
około połowy XVI wieku w Rejowcu utworzono parafię obrządku wschod-
niego (zapewne rytu ruteńskiego). Jest udowodnione, iż przed 1510 rokiem 
w Kobylem znajdowała się cerkiew, a pop uiszczał z niej opłatę roczną w wy-
sokości trzech wiardunków.

Opierając się na szczegółowych badaniach R. Szczygła293 stwierdzić moż-
na z dużą dozą pewności, iż jarmark rejowiecki wyznaczony przez przywilej 

287 B. Kumor, Chełmska diecezja [w:] Encyklopedia katolicka, (przew. M. Krąpiec) t. 3, 
Lublin 1979, kol. 127. 

288 A. Pawłowska, Diecezja chełmska rzymskokatolicka 1359-1807, t. 3, „Rocznik Chełm-
ski”, 1997, s. 68.

289 B. Kumor, Chełmska diecezja, [w:] Encyklopedia katolicka …, op. cit., kol. 127, 129.
290 AGAD, ASK, Regestrum perteptis exactoibus(…) anno domini 1533, ks. 34, op. cit., k. 

735 – 736.
291 AGAD, ASK, Regestrum Exactionum publicarum Chełmense et Belzens Anni 1542, ibi-

dem, k. 536.
292 Jak pisał Antoni Mironowicz, Kościół prawosławny w Polsce, Białystok 2006, s. 205, 

każda większa wieś wójtowska (a do takich bez wątpienia w XVI wieku należało Kobyle), 
posiadała własną parafię.

293 R. Szczygieł, Lokacje miast…, op. cit., s. 114.
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z 1547 roku na święto Michała Archanioła, związany był z odpustem patro-
nalnym miejscowej cerkwi prawosławnej. Źródło utrzymania duchownych 
stanowiły już wówczas nadania ziemskie, niekiedy arendy (np. młynów) oraz 
dary w naturze składane przez wiernych. Przywilej ziemski z 1492 roku umoż-
liwiający posiadaczom ziemskim swobodne dysponowanie dobrami, ułatwiał 
dokonywanie kolacji na rzecz duchownych294. Jest wielce prawdopodobne, iż 
paroch kobylski skromne choćby nadanie od Mikołaja Reya otrzymał.

W końcu wieku XV wyznawcom prawosławia coraz częściej przypisy-
wano miano Greków lub Rusinów, zależnie od sposobu odbywania liturgii. 
Wprawdzie, jak pisze A. Mironowicz, terminy te funkcjonowały zamiennie295, 
to jednak należy nadmienić, iż w cerkwiach tzw. ruskich używano języka 
starobiałoruskiego i odprawiano najczęściej msze mówione, a w cerkwiach 
rytu greckiego posługiwano się językiem starocerkiewnosłowiańskim, zaś 
msze przeplatane były śpiewami liturgicznymi296. 

O możliwym odprawianiu w kobylskiej (rejowieckiej ?) cerkwi pod wezwa-
niem Michała Archanioła nabożeństw także w rycie ruskim już po wprowadze-
niu unii brzeskiej (dla mniejszości schizmatyckiej), możemy się jedynie domy-
ślać z faktu, że jeszcze w połowie osiemnastego stulecia na terenie Rejowca 
znajdowały się dwie cerkwie. O wspomnianej dowiadujemy się m.in. z rewizji 
dokonanej przez dziekana krasnostawskiego – Michała Chaciewicza na okolicz-
ność śmierci opiekuna świątyni – Michała Symonowicza w 1759 roku297. 

Dodajmy, gwoli uzupełnienia, iż archanioł Michał, uznawany był w reli-
gii prawosławnej za wodza chóru aniołów, stojącego najbliżej tronu Boże-
go298. Czczono go jako protektora Kościoła, przewodnika dusz w ostatniej 
wędrówce do wieczności i patrona chorych. Ikonografowie przedstawiali go 
jako uskrzydlonego wojownika w zbroi; być może taki obraz znajdował się 
w kobylskiej świątyni.

W tym samym czasie (1760 r.) istniała w Rejowcu także druga, parochialna 
cerkiew unicka pod wezwaniem św. Jerzego299. Zdaniem autorów Katalogu za-
bytków sztuki w Polsce, a za nimi szeregu innych autorów300 ufundowana zosta-

294 A. Mironowicz, Kościół prawosławny…, op. cit., s. 194.
295 Ibidem, s. 195-196.
296 Cf. J. S. Gajek, Greckokatolicki ryt , [w:] Encyklopedia katolicka,op. cit., t. 6, Lublin 1993, 

kol. 122.
297 APL, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki (dalej jako ChKGk), Rewizia Cerkwi Jaro-

wieckiey pod tytułem S. Michała zostaiacey…, ks. 110, s. 104 -105.
298 K. Winnicka, Przewodnik po ekspozycji sztuki cerkiewnej w Muzeum Historycznym w Sa-

noku, wyd. 2 popr. i uzup., Sanok 2007, s. 12.
299 APL, ChKG, Wizyta Cerkwi Parochialney Reiowieckiey pod Tytułem S. Jerzego (…) przez 

nas Maxymiliana Ryłłę Biskupa chełmskiego y Bełzkiego uczyniona R. 1760, ks. 110, op. cit., 
s. 296 – 298.

300 Np. Marek Pukas, Cerkiew unicka w Rejowcu – próba monografii, praca magisterska, 
Lublin 2001, s. 21.



151Rozdział II • We władaniu spadkobierców poety i Orzechowskich (1569-1639)

ła ona ok. roku 1619, aczkolwiek nie udało mi się podczas kwerendy natrafić 
na wiarygodne dokumenty źródłowe, które by tę hipotezę potwierdzić mogły. 

Cerkiew z rytem prawosławnym najprawdopodobniej utrzymano jeszcze 
przez kilkanaście lat, uposażając parocha w stosowną dziesięcinę z Miasta, 
z Przedmieściow, z Weresc, Staynego i Rubiego, która tak od Polakow iako 
y Rusinow W.X. Parochowi Reiowieckiemu Ritus Rutheni oddawana być co-
rocznie bez żadney sprzeczki powinna301. Oznaczałoby to, że jeszcze w połowie 
XVIII wieku w kluczu rejowieckim mogli żyć wyznawcy zarówno ortodok-
syjnego prawosławia, jak też cerkwi greckiej, zjednoczonej z papiestwem. 
Rozważam to zagadnienie także w innym rozdziale.

Podział ten przypuszczalnie rozpoczął się już za czasów władyki chełm-
skiego Grzegorza z Depułtycz (ok. 1440 – 1467), który, jak sugeruje A Gil302, 
przystąpił do tzw. unii florenckiej z 5 lipca 1439 roku, kiedy to hierarchowie 
Wschodu i Zachodu podpisali akt o zjednoczeniu obydwu Kościołów303. Treść 
bulli ogłaszającej to niezwykle naówczas ważne w życiu obu kościołów wy-
darzenie polecił w 1449 roku – a więc dziesięć lat po fakcie ! - wpisać do 
mszałów lub innych ksiąg kościelnych biskup chełmski – Jan Biskupiec. 
Może to oznaczać, że niektóre cerkwie parafialne na terenie Ziemi Chełm-
skiej ostatecznie unię zaakceptowały, czego potwierdzenie dał chełmski 
purpurat w synodalnym zapisie304. Fakt ten pozwala ulokować Biskupca po 
stronie katolickich zwolenników unityzmu. Jednocześnie umożliwiał on, 
na życzenie rodziców, chrzczenie schizmatyków w kościołach katolickich, 
co dowodzi pojednawczego stosunku purpurata również do wyznawców 
ortodoksyjnego prawosławia. Pięć lat wcześniej Władysław Warneńczyk 
zrównał w prawach kościoły łaciński i wschodni (Greci et Ruthenorum) we 
wszystkich biskupstwach (eciam omnes ecclesiae alie Regni nostri Polonie),  
a Władykę chełmskiego, Grzegorza depułtyckiego uniezależnił od urzęd-
ników królestwa w zakresie sądów duchownych (dotyczyły one związków 
małżeńskich, rozwodów, intromisji w dobra itp.).

Z treści i kontekstu tego przywileju wysnuć można wniosek tyleż prosty 
co zaskakujący: unia florencka okazuje się być zapomnianym prekursorem 
unii brzeskiej, prekursorem, który przynajmniej w części Ziemi Chełmskiej 
przybrał rzeczywistą, a nie teoretyczną jedynie, postać. Dotychczasowa uwa-
ga historyków, skoncentrowana na unii z roku 1596, jakby zmarginalizowała 
lokalne znaczenie unii z roku 1439. Tymczasem przytoczone tu fakty zdają się 

301 APL, ChKG, Wizyta Cerkwi Parochialney Reiowieckiey pod Tytułem S-tego Jerzego Mę-
czennika(…) uczyniona w Roku 1774 Die 16 Martij, ks. 119, s. 42 – 44.

302 A. Gil, Prawosławna eparchia…, op. cit., s. 81 – 82, 239
303 A. Gil, ibidem, s. 79. Zawarcie unii kościoła prawosławnego z Rzymem ogłoszone zostało 

w bulli papieskiej z dnia 6 lipca 1439 r.; vide J. Sawicki, Consilia Poloniae. Źródła i studia krytycz-
ne. Cz. IV. Najdawniejsze statuty synodalne diecezji chełmskiej z XV w., Lublin 1948, s. 16.

304 Ibidem, s. 16-17.
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uwiarygodniać jej istotne znaczenie dla ówczesnego kościoła greckiego, który 
– przynajmniej na pewnych terenach poczuł się zjednoczony z papiestwem305.

Zaznaczyć trzeba, że unia florencka zjednoczyła z Rzymem prawosławny 
kościół grecki306, natomiast nie przystąpił do niej kościół ruski, czyli ruteń-
ski (inaczej zwany moskiewskim), odrzucając decyzją synodu w 1441 roku 
treść bulli zjednoczeniowej307.

Jednakże, jak komentuje przebieg soboru zjednoczeniowego John Meyen-
dorff, nawet wśród samej, liczebnie bogatej, reprezentacji biskupów bizantyj-
skich istniały doktrynalne różnice. Ostatecznie jednak dekret Laetentur caeli, 
podpisany 6 lipca 1439 roku, usunął podstawowe różnice między łacinnikami 
a humanistami greckimi. Zgodzono się mianowicie na uznanie prymatu papieża 
nad całym Kościołem, potwierdzono, że nie ma istotnych różnic co do pocho-
dzenia Ducha Świętego (dogmat Filioque) oraz uznano, iż do eucharystii moż-
na używać chleba niekwaszonego i kwaszonego. Ze znamienitszych greckich 
delegatów na sobór dekretu nie podpisał metropolita Efezu - Marek308, mając 
zastrzeżenia jedynie do części ustaleń doktrynalnych. Nie był to zatem, co trze-
ba mocno podkreślić, sprzeciw wobec samej idei utworzenia unii kościelnej.

 Czy było możliwe przetrwanie enklawy grecko-unickiej, którą dalej okre-
ślam jako grecko-florencką, w Depułtyczach i okolicznych wsiach aż do unii 
brzeskiej? Dziekan chełmski, ks. Jan Kuryłowicz, odpisując w 1788 roku309 na 
list ks. Michała Byliny, kanonika finlandzkiego, przypominał, iż papież Pius II 
w 1458 r. na Metropolią Grzegorza opata Carogrodzkiego poświęciwszy w Rzy-
mie, do Polski do Kazimierza Jagiełłowicza Króla Polskiego przysłał, prosząc 
Króla aby pomienionemu Grzegorzowi310 Metropolią ze wszystkiemi przynależ-
nościami nad Rusią tu w Polszcze i W.X.Lit. będąca podał, i we wszystkim do-
pomagał311 (…). A dwa Metropolici Kijowscy bydź poczęli. Jeden w Polszcze pod 

305 S. Kuraś Zbiór dokumentów..., Cz. III., dokumenty z lat 1442-1450, Wrocław-Warszawa 
1969, s. 80-82 i 128-129.

306 K. Klauza, Florencki sobór [w:] Encyklopedia katolicka, (przew. P. Hemperek) t. 5, kol. 
335, Lublin 1989.

307 T. Śliwa, Florencka unia, ibidem kol. 333; J. Meyendorff, Teologia bizantyjska. Historia 
i doktryna (tłum. J. Prokopiuk), s. 97 i nn.

308 Ibidem, s. 99.
309 APL, ChKG, ks. 20, Odpis X. Antoniego Kuryłowicza Dziekana Chełmskiego Ruskiego Ple-

bana Huszczanskiego i Łopiennickiego Konsystorza chełmskiego Prezesa na list Przewielebnego 
Jmci Księdza Michała Byliny Kanonika Finlandzkiego Plebana Uhruskiego Dziekana Lubomskie-
go seminarium Dyecezalnego R.L. Regensa dany w Miesiącu Marcu Roku 1788. Za pozwoleniem 
Zwierzchności w Lublinie w Drukarni J.K.Mci Uprzywilejowaney X.X. Trynitarzow, s. 62 – 94.

310 Grzegorz, z pochodzenia Bułgar, był zwolennikiem unii kościelnej z papiestwem, 
mimo upadku Konstantynopola w 1453 r., który to fakt odczytywano jako przejaw gniewu 
bożego za podpisanie przez Greków unii florenckiej z Rzymem; vide A. Mironowicz, Kościół 
prawosławny…, op. cit. s. 173-174.

311 Mowa o metropolii kijowsko-halickiej, w skład której wchodziła również diecezja 
chełmska, ibidem, s. 175.
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posłuszeństwem Stolicy Rzymskiey, a drugi w wielkiey Rossyi pod panowaniem 
Nayjaśnieyszych Imperatorów Rosyjskich, a posłuszeństwem Synodu Duchowne-
go wielko Rossyiskiego312 (…). R. 1474 taż sama była iedność [z papiestwem] 
pod Metropolitą Kijowskim nad Rusią Juryzdykcyą maiącym, Misalem zwanym, 
ktoren wspaniale z podpisem wielu Panow Ruskich poselstwo i wyznanie wiary 
katolickiey wysłał do Rzymu do Syxta IV Papieża w R.1476. Wprawdzie, co 
przyznawał autor odpowiedzi, od 1522 roku jedność cerkwi Grzegorzowej 
z papiestwem została aż do roku 1589 zerwana, jednakże w niektórych świąty-
niach rytu greckiego mogła ona przez ten kryzysowy czas przetrwać w okro-
jonych formach obrzędowych. Ta śmiała hipoteza wymaga dalszych badań313. 
Częściowo zdaje się ją potwierdzać Tadeusz Śliwa314 Odmiennego zdania jest 
Paul Evdokimov, zdaniem którego po śmierci Władysława Warneńczyka na-
stąpił całkowity upadek unii florenckiej na terenie ziem ruskich315. 

Jak wyżej wspomniałem, w dobie ówczesnego podziału, jaki dokonał się 
w cerkwi prawosławnej, rozróżniano już i praktykowano dwa ryty: Ritus Rutheni 
oraz Ritus Graeci (stanowiący podstawę późniejszego unityzmu). Według Jana 
Sergiusza Gajka316, ryt greckokatolicki początkami sięga form kultu ukształto-
wanego na Rusi Kijowskiej w okresie chrystianizacji (po 998 roku). Ta tradycja 
słowiańska znalazła odzwierciedlenie w siedemnastowiecznych wydaniach wi-
leńskich ksiąg liturgicznych. Obok niej, jak pisze Leszek Ćwikła317, na ziemie 
polskie oddziaływała inna odmiana cerkwi wschodniej – bizantyjsko-ruska. Po-
dział ten utrwalił się z momentem powstania dwu metropolii – moskiewskiej 
(ruteńskiej) i kijowskiej (greckiej), tj. za panowania Władysława Jagiełły.

Z czasem antagonizm obrządków zajął poczesne miejsce w doktrynie 
politycznej państwa moskiewskiego, którego władcy dążyli do zapewnienia 
Cerkwi ruskiej pełnej niezależności318. Prawdą jest jednak i to, że kwestia 
zawarcia unii kościoła prawosławnego z papiestwem powracała w Polsce 
jeszcze kilkakrotnie (gorącym zwolennikiem takiego zjednoczenia kościo-
łów był m.in. król Aleksander Jagiellończyk).

312 Ibidem, s. 71.
313 30 lipca 1595 r. Zygmunt III Waza potwierdził Duchowieństwu Ruskiemu Uniackiemu 

wszystkie dawniejsze prawa. Rowne w kasach i prerogatywach Duchownych Unitów z Duchownymi 
Rzymskiego obrządku; APL, ChKG, Odpis X. Antoniego Kuryłowicza…, ks. 20, op. cit., s. 91 – 92.

314 T. Śliwa, Florencka unia, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, op. cit., kol. 333, pisał, iż we-
dług niektórych badaczy unia częściowo przyjęła się w metropolii kijowskiej, gdzie w wyniku 
działalności kard[ynała] Izydora utrzymywała się prawdopodobnie do 2 poł XV w.

315 P. Evdokimov, Prawosławie (tłum. J. Klinger), Warszawa 2003, s. 172.
316 J. S. Gajek, Greckokatolicki ryt, Encyklopedia katolicka, t. 5., op. cit., kol. 122.
317 L. Ćwikła, Polityka władz państwowych wobec kościoła prawosławnego i ludności pra-

wosławnej w Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów w latach 1344-1795, Lublin 2006, s. 24. 

318 H. Grala, Łacina jako język wrogich elit – spojrzenie z Moskwy [w:] J. Axer (red.), Łacina 
jako język elit, Warszawa 2004, s. 330.
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O prawdopodobnym istnieniu enklawy grecko-florenckiej w dobrach de-
pułtyckich może też świadczyć sprawa sądowa z 1564 roku między Iwanem 
kapłanem ritus graeci de Villa Dipulticze a Waśką Woiczikiem (Wójcikiem), 
kmieciem ze wsi Robie (Rubie), poddanym Mikołaja Reya o pobicie319. (Waś-
ko, wnosząc sprawę, poddał się obdukcji i okazał zranienia od uderzania 
kijem. Wprawdzie nie jest znana przyczyna bójki w lesie niedziałowickim, 
ale nie wykluczałbym kontekstu wyznaniowego i rękoczynów na tym tle. 
Ortodoksyjni Rusini rytu prawosławnego uważali unitów za zdrajców wiary, 
a śmierć męczeńska nazbyt gorliwego unickiego władyki połockiego - Joza-
fata Koncewicza jest tego wystarczającym przykładem320). 

W przekonaniu, że część wiernych klucza rejowieckiego pozostawała 
tradycyjnie przy wierze prawosławnej, utwierdza opracowanie chełmskie-
go biskupa unickiego – Jakuba Suszy pt. De laboribus Unitorum. Hierarcha 
napisał w nim, iż wyznawcy prawosławia dominowali w tych dobrach szla-
checkich, których właścicielami byli ortodoksi lub protestanci321. Jak wia-
domo, protestantami byli kolejni rejowieccy sukcesorowie Mikołaja Reya, 
aż po Bogusława włącznie, a także Orzechowscy. Geograficznie kwestię tę 
ujmując i powołując się na rzeczonego władykę chełmskiego, wypada uznać, 
że w południowo-wschodniej części biskupstwa unickiego, gdzie Rejowiec 
się znajdował, dominowali prawosławni322. 

Na ogólną liczbę siedmiuset parafii schizmatyckich, tylko trzysta pozo-
stawało po 1596 r. w unii z Rzymem.

Czy możemy – z perspektywy kilku stuleci – wyobrazić sobie wystrój 
skromnej, a takie zapewne dominowały w sakralnym krajobrazie Ziemi 
Chełmskiej – szesnastowiecznej drewnianej cerkwi prawosławnej w Koby-
lem ? Pewną podpowiedzią może być mistagogiczne dzieło O świątyni Bożej 
Symeona z Salonik323. Napisane przed 1430 rokiem, wyznaczało na setki lat, 
nie tylko na Krecie, zasady funkcjonowania cerkwi i jej wystroju oraz rolę 
kapłanów w sprawowaniu liturgii. Mimo, iż pierwszy przekład rosyjski tego 
dzieła ukazał się w roku 1683, to jednak utwór Symeona znany był znacznie 
wcześniej, a zawarte w nim zalecenia i polecenia w różnym stopniu stosowa-
ne przez duchowieństwo cerkiewne. 

Z pewnością w cerkwi kobylskiej istniały przedsionek (babiniec), nawa 
i ołtarz, czyli Święty Stół324, wykonany z kamienia. Przykrywano go zapewne 

319 APL KZCh, Dekrety, Wasko Woiczik wulnera oraz Iwan sacerdotis wulnera, ks. 4, op. 
cit., k. 479.

320 F. Koneczny, Święci w dziejach narodu polskiego, Warszawa 1988, s. 330 i nn.; vide 
A. Mironowicz, Kościół prawosławny…, op. cit. s. 272.

321 A. Mironowicz, ibidem, s. 406.
322 Cyt za A. Mironowiczem, ibidem, s. 407.
323 Symeon z Tessaloniki, O świątyni Bożej, Kraków 2007 (tłum. Anna Maciejewska).
324 Ibidem, s. 39-40.
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dwoma obrusami, z których pierwszy, stykający się bezpośrednio z ołtarzem, 
symbolizował całun, w który obleczono zmarłego Chrystusa, zaś wierzchni, 
zwany trapezoforionem – oznaczał uroczystą szatę Zmartwychwstałego. Na 
nich kładziono ewangelię i krzyż oraz ustawiano diskos325, kielich i świece, 
zapewne cztery, wyobrażające nieprzerwaną światłość Ducha326. Trudno przy-
puszczać natomiast, by świątynię przyozdabiał ikonostas327, aczkolwiek za oł-
tarzem na ścianie (tzw. Górne Miejsce) mógł być namalowany, wprost na niej 
lub na osobnych deskach, obraz patrona świątyni – Michał Archanioł. 

W świątyni znajdowała się również chrzcielnica, a przed ołtarzem było 
miejsce przeznaczone dla chóru. Jako ofiarę składano kadzidło, mirrę 
i wosk. Z czasem cerkiew wzbogaciła się zapewne o chorągwie i bogatsze 
szaty liturgiczne.

Mimo mocno zakorzenionego prawosławia, wpływy unii florenckiej, póź-
niej zaś brzeskiej, mogły jednak obejmować również sąsiadujące z depułty-
ckimi dobra rejowieckie. Należy tutaj dodać, iż plany unijne w stosunku do 
prawosławia snuł już po 1410 roku król Władysław Jagiełło.

Sądzić wypada, iż aktywność biskupa średniowiecznego kościoła łaciń-
skiego na terenie Chełmszczyzny – Jana Biskupca i jego aprobata dla unii 
florenckiej przyczyniły się do konwersji części wiernych wyznających prawo-
sławie w kierunku unityzmu. Innego pośredniego dowodu na poparcie mojej 
hipotezy dostarcza rejestr poborowych zaległości z 1575 r., który wymieniał 
in Reyowiecz et Kobylie popones caldearia et rotha korzecznik328, co oznaczałoby 
istnienie dwóch popów w wymienionych miejscowościach, z których jeden – 
możliwe że Rithus Rutheni – zalegał z podatkiem od kotła (zapewne gorzałcza-
nego), drugi zaś – Rithus Graeci – od młyna korzecznego, pracującego także, 
jak to bywało w praktyce, na potrzeby przycerkiewnej wytwórni alkoholu.

Z uwagi na bliskość Kobylego i Rejowca trudno założyć, iż obok siebie 
istniały dwie cerkwie tego samego obrządku. Przytaczany już Andrzej Gil, 
dowodził, że cerkiew w Kobylem istniała przez całe szesnaste stulecie329. 
Stawiam domniemanie, iż była to właśnie cerkiew ritus Rutheni pod wezwa-
niem Michała Archanioła, która – z uwagi na możliwość zmiany terytorialne-

325 Diskos – naczynie liturgiczne w formie niedużego talerzyka na nóżce, na którym 
umieszczano prosforę, czyli chleb eucharystyczny (mała drożdżowa bułeczka); ibidem, ks. 
98, 105.

326 Ibidem, s. 44.
327 Żadne fragmenty ikonostasu nie zachowały się w wyposażeniu cerkwi rejowieckiej 

z XVII- XVIII wieku.
328 APL, KGCh, Wyroki, Reiestr Retenti Poboru ziemie Chełmskiey okrom powiatu krasnostaw-

skiego (…) pozwolony sub Anno 1575, ks. 7, op. cit., k. 107v. Nazwa młyna pochodzi od nazwy koła 
młyńskiego nasiębiernego, czyli korzecznego, wprawianego w ruch naturalnym lub sztucznie 
wytworzonym, spadkiem wody rzecznej; cf. Zarys historii gospodarstwa…, op. cit., s. 384.

329 A. Gil, Prawosławna eparchia…, op. cit., s. 165.
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go położenia Rejowca po jego pożarze w 1564 roku, została z czasem (XVII 
w. ?) włączona w obręb restytuowanego miasta. Druga światynia, rytu grec-
kiego, później zaś unicka, zapewne nosiła naonczas imię św. Jerzego, jak to 
wynika z późniejszych dokumentów. Niewykluczone, iż była obiektem sa-
kralnym przeniesionym ze Stajnego. Translokacja ta mogła wiązać się także 
z przeniesieniem siedziby parafii. Byłby to zatem dom modlitwy stanowiący 
dla części miejscowej ludności przeciwwagę wobec istniejącego w Pawłowie 
kościoła rzymskokatolickiego i wobec – twierdzę, iż wówczas jeszcze silne-
go – zakorzenienia się prawosławia na tym obszarze.

Należy tutaj wspomnieć, iż król Zygmunt III na Sejmie warszawskim 
w 1609 roku wydał uchwałę (konstytucję) pt. Religia Grecka, w której za-
pisano m.in., aby ci przełożeni duchowni, którzy przyjęli unię z Kościołem 
Rzymskim oraz ci, którzy przestawać z nimi niechcą (…) żadnym sposobem 
y praetextem, oppressyey y przenagabania, ieden drugiemu nie czynili, ale 
w pokoiu we władyctwach, manasterach, cerkwiach y dobrach cerkiewnych, 
tak w Koronie iako y w W. X. Litewskim, zachowani bydź mogli, pod winą 
dziesiąci tysięcy złotych (…)330. Uchwała ta miała zapobiegać konfliktom wy-
znaniowym, zwłaszcza we wschodniej Rzeczypospolitej.

Dodać warto, iż spory unitów z dyzunitami, do jakich dochodziło w latach 
trzydziestych owego wieku w pobliskim Krasnymstawie, nie były jedyne. 
Podobne toczyły się w  Bełzie, Sokalu (gdzie dochodziło nawet do wzajem-
nych bójek) i innych miastach331.

Wobec ekspansji prawosławia w województwie ruskim, tworzone przez 
Jana Biskupca (ok. 1377-1452) parafie rzymskokatolickie charakteryzowały 
się znaczną rozległością. Było to oczywiste wobec bardzo ograniczonej licz-
by wiernych tego wyznania. 

Do stworzenia struktury parafialnej w diecezji chełmskiej przyczynił się 
niewątpliwie przywilej fundacyjny z roku 1417 Władysława Jagiełły dla ka-
tedry chełmskiej332. Tym samym wskrzeszone zostało funkcjonowanie tej 
diecezji, formalnie istniejącej od 1359 roku333. Do najrozleglejszych w Ziemi 
Chełmskiej należała parafia ulokowana we wsi Łyszcz334, położonej na pół-
noc od późniejszego Pawłowa i stanowiącej od 1419 roku wieczyste nadanie 

330 Volumina Legum, t.2, Petersburg 1859, s. 465.
331 APL, ChKGk, ks. 84, k. 8v, 9, 10v, 11.
332 J. Sawicki, Consilia Poloniae…, op. cit., s. 2. Publikacja ta zawiera dość dokładny opis 

działalności ewangelizacyjnej, duszpasterskiej i politycznej Jana Biskupca, s. 2 i nn. Vide też 
P. Kałwa, Przywilej fundacyjny Władysława Jagiełły dla kapituły chełmskiej z r. 1429, „Kwartal-
nik Historyczny”, t. 47, 1933, s. 73-77.

333 J. Sawicki, Consilia Poloniae …, ibidem, s. 1.
334 Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie (dalej jako AAL), Acta Consistorii Lublinensis 

Dioecesis Cracoviensis (dalej jako Konsystorz Generalny Lubelski – KGL), ks. 175, k. 17; jak 
udowodnił W. Czarnecki, Łyszcz znany był już od 1359 r.
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Władysława Jagiełły dla Przesławnego i Czcigodnego świętej pamięci Jana, 
ojca dominikanina profesora Świętej Teologii, Biskupa Chełmskiego oraz jego 
następców335. W roku 1421 tenże król rzeczoną parafię erygował i uposażył, 
co oznaczałoby, iż w Łyszczu wzniesiony został również kościół parafialny 
(zapewne drewniany). O pierwotnym szczegółowym zakresie tego uposa-
żenia brak jest wiadomości, ponieważ oryginalne dokumenty fundacyjne z 
czasem uległy zamoczeniu, zbutwieniu, w końcu zaś - zniszczeniu (a tineis 
et maditatione…ex parte essent corrupta et destructa)336. 

Ze wspomnianego królewskiego nadania, dokonanego w Wolborzu dnia 
5 lipca 1419 r. wiadomo, iż oprócz Łyszcza biskup chełmski otrzymał rów-
nież dobra wsi Siedliszcze wraz z młynem, wdłusz, wszersz i w okrągłość iako 
się w sobie maią. Obie te wsie zostały przeniesione odpowiednio z prawa 
polskiego i prawa ruskiego na wspólne prawo średzkie337.

Donacja obejmowała wszelkie pożytki pochodzące z tych wsi, dochody 
czynszowe, podatki, daniny, czynsze dzierżawne, zastawy dłużne, grunty 
uprawne, grunty wspólnotowe, łąki, lasy, dąbrowy, bory, gaje, pszczelniki 
miodonośne, zwierzynę łowną, stawy rybne, strumienie, kanały, sadzaw-
ki, itd, a także zamieszkujących na terenie obu wsi mieszkańców. Ci, jako 
osadnicy – sołtysi, kmiecie, karczmarze, zagrodnicy, młynarze – podlega-
li prawu główszczyzny za podpalenia, morderstwa i znaczne okaleczenia. 
Wyroki sądowe mieli ogłaszać sołtysi społecznościom Łyszcza i Siedliszcza. 
Poświęcenie znacznej uwagi przestępstwom może nasuwać przypuszczenie, 
że władza królewska obawiała się społecznych konsekwencji rzeczonego 
nadania, wszak dotyczącego terenu w prawosławiu bardzo osadzonego. 
Zapewne mogły zaistnieć takowe konsekwencje, skoro specjalnym listem z 
dnia 22 sierpnia 1444 roku Władysław Warneńczyk zawiadomił dygnitarzy 
i szlachtę Ziemii Chełmskiej o przyznaniu równouprawnienia Kościołowi 
Wschodniemu (rytu greckiego i moskiewskiego) w odniesieniu do Kościoła 
Rzymskiego. Jednocześnie władycy zostali oni zwolnieni z wszelkich obcią-
żeń królewskich338.

Zanim jednak Kobyle i Rubie znalazły się w obrębie parafii pawłowskiej, 
wcześniej należały do parafii w Skierbieszowie339.

Dodajmy, że biskup Jan, długoletni spowiednik Jagiełły, był inicjatorem 
zwołania czterech pierwszych synodów diecezjalnych, podczas których usta-
nowione zostały, w formie statutów, reguły prawne funkcjonowania kapituły 

335 AAL, KGL, ks. 150, Acta visitationis Dioecesis Chełmensis, k. 42v, Cf. I. Sułkowska-
Kuraś, S. Kuraś (wyd.), Zbiór dokumentów małopolskich, Cz. VII. Dokumenty króla Władysława 
Jagiełły z lat 1418-1434, Wrocław-Warszawa 1975, s. 29-32.

336 Ibidem.
337 L. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś Zbiór dokumentów..., Cz. VII., op. cit., Warszawa-Wrocław 1975, s. 30-31.
338 Ibidem, s. 31.
339 AGAD, ASK, Dz. I, ks. 51, k. 542v.
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i kościołów parafialnych. Podjął on także próbę przeniesienia stolicy diecezji do 
Lublina jednakże - mimo królewskiej zgody i przychylności Stolicy Apostolskiej 
względem tej propozycji – na skutek gwałtownej reakcji biskupa krakowskiego 
– Zbigniewa Oleśnickiego wycofał się z całej sprawy i zażegnał dalsze spory340. 

Nie mniej kłopotów niż przy tworzeniu struktury parafialnej swojej die-
cezji miał biskup Jan z ignorancją i nieuctwem miejscowego kleru, brakiem 
znajomości przezeń chełmskich statutów kościelnych, opuszczaniem wła-
snych parafii przez proboszczów na dłuższy czas i ich pospolitowaniem się 
z ludźmi świeckimi, pijaństwem podczas jarmarków i włóczęgostwem wika-
riuszy, a tym samym z poważnym zaniedbywaniem służby Bożej341. Nawet 
klątwy nakładane na krnąbrnych kapłanów nie zawsze skutkowały pozytyw-
nymi zmianami w ich postępowaniu.

Rozwijając wątek tworzenia się parafii w diecezji chełmskiej w XV wieku, 
przedstawiam ogólny klimat, w jakim kształtowały się warunki koegzysten-
cji wyznawców różnych obediencji. Był on złożony i nacechowany niewątpli-
wymi sprzecznościami, nawet w obrębie samych wyznań. Ich widome ślady 
zachowane zostały w pierwszych chełmskich statutach synodalnych.

Prawdopodobnie na początku lat osiemdziesiątych ówczesnego stule-
cia wzniesiono miasto Pawłów342, które z czasem stało się dla podupadłego 
kościoła w Łyszczu konkurencyjnym ośrodkiem życia społecznego i religij-
nego343. 14 września 1538 roku, za zgodą ówczesnego plebana Stanisława, 
biskup chełmski Jakub Buczacki dokonał translokacji ośrodka parafialnego 
właśnie do Pawłowa. Zachowane zostały przy tym dotychczasowe prowenty 
dla plebana nadane przez poprzednika. Przeniesienie parafii zostało zatwier-
dzone przez Zygmunta III Wazę 23 lutego 1617 roku za wstawiennictwem 
(ad instantiam) kolejnego biskupa chełmskiego – Jerzego Zamoyskiego, 
również zakonnika w randze opata344. 

W 1564 roku Pawłów liczył zaledwie 55 mieszkańców i był – obok Rejow-
ca – najmniejszym ośrodkiem miejskim w Ziemi Chełmskiej345.

Istotna może być dla badaczy przeszłości tej jednostki osadniczej infor-
macja, że już wówczas znajdowały się tam cerkiew ruteńska, czyli prawo-
sławna (od której płacono 2 floreny podatku podymnego), 2 młyny, w tym 

340 J. Sawicki, Consilia Poloniae…, op. cit., s. 7-8.
341 Ibidem, s. 107-108.
342 W. Czarnecki, Rozwój sieci osadniczej…,op. cit., s. 26.
343 Łyszcz jako wieś występował w dokumentach poborowych podymnego jeszcze 

w 1714 r. i liczył 4 domy (dymy), prawdopodobnie była to jednak „kalka” lustracji z 1661 r., 
nieuwzględniająca aktualnych realiów; vide APL, KGKr, RMO, ks. 34, k. 457. Jest dość pew-
ne, że w roku 1662 w Łyszczu zamieszkiwało 9 osób dorosłych obojga płci, o czym świadczy 
rejestr ofiary pieniężnej zwanej subsidium charitativum.

344 AAL, KGL, ks. 150, Acta visitationis Dioecesis Chełmensis, op. cit., k. 42v.
345 Miasta polskie w tysiącleciu,( red. M. Siuchniński) t. 2, Wrocław 1965, s. 743.
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jeden korzeczny i jeden tzw. roczny (sezonowy)346, 3 lokalne wytwórnie go-
rzałki, a nadto 12 mieszkańców zajmowało się rękodzielnictwem (rzemiosłe-
m)347. Rejestr odnotował także obecność w miasteczku dwóch włóczęgów, 
określanych prawnymi terminami ludzi luźnych lub hultajów. Ci, z uwagi na 
brak stałego zajęcia, tzn. nie najmując się na służbę doroczną, płacili pogłów-
ne z osoby swey dwanaście groszy348.

Do parafii pawłowskiej przypisane były wówczas wsie Siedliszcze Kory-
butowe z Janowicą, Wola Siedliska, Chojno Stare, Wola Chojeńska, Choje-
niec, Mogilnica, Borowica i Żulin.

Istotne jest ulokowanie przestrzenne dawnego Łyszcza. Dotychczaso-
we publikacje kwestii tej nie wyjaśniają. Otóż, jak wynika z wizytacji parafii 
w Pawłowie przeprowadzonej w roku 1799, kościół łyszczański ulokowany 
był na ówczesnym polu, na północ od Pawłowa, po lewej ręce idąc do Mo-
gielnicy. To Pole y Łąka poczynaią się od Wygona, wzdłuż ciągną się przez 
Żurawkę [zapewne była to nazwa strumienia istniejącego do dziś] aż ku Mo-
gielnicy y Bezkowi, czyli raczey ku Kopcowi Węgielnemu między Siedliszczamy 
y Mogielnicą a Pawłowem, po wyżey wielkim lasem zarosłe [las pawłowski]349.

Konfrontacja powyższego opisu z mapą topograficzną z 1977 roku350 oraz 
wizja lokalna dokonana przez autora tej pracy, pozwalają dość jednoznacznie 
wskazać na obszar obecnej satelickiej wioski obok Pawłowa zwanej Pocze-
kajką, zwłaszcza zaś jej część znajdującą się po lewej stronie drogi bitej pro-
wadzącej z Pawłowa do traktu chełmskiego, jako teren dawnej wsi Łyszcz. 
Tam też wskazane byłoby przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i roz-
poznawczych badań archeologicznych.

Z wizytacji przeprowadzonej w kościele pawłowskim przez Jana Sasina - 
zdaje się w randze biskupa pomocniczego - 16 października 1635 roku wynika, 
iż poprzednie takie kontrole odbyły się 13 maja 1603 roku i 24 stycznia 1630 
roku (biskupem diecezjalnym był wówczas Maciej Łubieński – do połowy 
kwietnia 1627 a po nim Remigiusz Koniecpolski)351. Obie, mimo zaniedbań 
ze strony byłych proboszczów, nie zakończyły się żadnymi karami. Z wizyta-
cji tych w Archiwum Diecezjalnym Lubelskim nie zachowały się więc żadne 
protokóły powizytacyjne.

346 Młyny sezonowe (anniversaria) montowano najczęściej przy stawach odpływowych. 
Wykorzystywały one okresowe spiętrzenia wody w tych zbiornikach wodnych, a następnie 
jej spływ do cieków lub niżej położonych stawów.

347 AGAD, ASK, Dz. I, ks. 37, Regestrum Exactonis…, op. cit. , k. 584v.
348 Volumina Legum, t. II, op. cit., s. 39.
349 Ibidem, s. 364; obecnie część łąki wykorzystywana jest jako ziemia orna – informacja 

z autopsji, 2008.
350 Mapa Pawłów.136.441, opr. kartograficzne OPGK Rzeszów 1977 wg znaków umow-

nych 1962, druk [Warszawa] 1979, skala 1:10 000 ( poufne, egz. Nr 170). 
351 AAL, KGL, ks. 150, Acta visitationis Dioecesis Chełmensis, op. cit., k. 43-43v.
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Protokół sporządzony po wizytacji przez Sasina zalecał natomiast m.in. 
konieczność nakłaniania parafian do odbywania częstych spowiedzi, udzia-
łu we mszach i oddawania czci Najświętszemu Sakramentowi, starannego 
prowadzenia ksiąg urodzeń i zaślubin, napełniania zakupionej przez parafian 
chrzcielnicy wodą święconą, a także przestrzegania ciężarnych kobiet przed 
potajemnym odprawianiem zabobonów związanych z porodami352. Wizytator 
zakazał ponadto plebanowi udzielania sakramentu małżeństwa banitom oraz 
praktykowania ślubów domowych353. Polecił on również wyrównanie podło-
gi w kościele, nakrywanie wszystkich ołtarzy obrusami oraz utrzymywanie 
przy świątyni bakałarza, kantora i dzwonnika. Tenże miał zawsze o pierwszej 
w nocy każdego święta Zmartwychwstania Chrystusa oznajmiać wiernym tę 
radosną nowinę, zgodnie z zaleceniami Konsystorza Diecezjalnego354.

Ówczesne uposażenie proboszcza pawłowskiego, obejmowało: 
a) dwa łany ziemi uprawnej,
b) łąkę o powierzchni jednego łana,
c) staw znajdujący się obok stawu wójta (prawdopodobnie o niego pro-

wadził wieloletnie spory Mikołaj Rey-pisarz),
d) dziesięcinę snopową w liczbie trzech kóp zboża od każdego łana kmie-

cego (obejmującą jedną kopę żyta, jedną – pszenicy i jedną – owsa); 
obowiązek jej składania mieli wszyscy dziedzice mieszkający na tere-
nie parafii, wójtowie i sołtysi, kmiecie oraz zagrodnicy,

e) tzw. grosz kolędowy, obowiązkowo pobierany od kmieci, karczmarzy 
i młynarzy w okresie Bożego Narodzenia.

Mieszczanie pawłowscy składali natomiast tzw. dziesięcinę osypową, tzn. 
w ziarnie, dając miejscowemu plebanowi355 po 7,5 korca żyta i owsa rocznie 
(od wszystkich posiadanych pól łącznie).

Kościół w Pawłowie uchodził za jeden z najaktywniejszych w okolicy. Już 
w roku 1601 funkcjonowała tam szkoła parafialna, do której posyłała swe 
dzieci miejscowa szlachta356. Musiała to być więc placówka o niezłym pozio-
mie nauczania, co na tzw. prowincji stanowiło raczej wyjątek, tak samo jak 
do nieczęstych przypadków należało powoływanie takich szkółek. O dacie 
jej powstania nic nie wiadomo.

352 Ibidem, k. 43v.
353 Zakaz ten wynikał z uregulowań zawartych w pierwszych statutach chełmskich; vide 

J. Sawicki, Consilia Poloniae…, op. cit., s. 85.
354 Ibidem, k. 44.
355 Od conajmniej 1594 do roku 1618 plebanem w Pawłowie był Marcin Dąbrowski, w la-

tach 1618-1624 funkcję tę pełnił Jan Zimnicki; w latach 1625–1633 (?) proboszczem był Ma-
teusz Mogilnicki; AAL, KGL, Acta visitationis…, ks. 150, op. cit., s. 340- 347; Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego (BŁ), Księga miasta Pawłowa rkps 17/4 k. 85 v.

356 AAL, KGL, Acta visitationis…, ks. 150, op. cit., s. 337.
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Szkoły takie zatrudniały wówczas 1-2 nauczycieli, prowadzących zajęcia 
lekcyjne z zakresu czytania i pisania w języku polskim, elementarnej znajo-
mości gramatyki łacińskiej, podstaw religii i arytmetyki357. W okrojonej for-
mie szkoła pawłowska istniała jeszcze pod koniec XVIII wieku.

Dopowiedzmy, iż stopień znajomości łaciny wśród szlachty zależał w za-
sadniczej mierze od poziomu wykształcenia odebranego w młodości358. 
Sprawne operowanie tym językiem było wśród szlachetnie urodzonych w wie-
ku XVI, a po części również w XVII, normą obyczajową.

Natomiast na początku roku 1622, urodzony Maciej Mogilnicki, dziedzic 
Mogilnicy oraz części Hańska, zakupił był od trzech pawłowskich mieszczan 
ich działki z domostwami, łąką za 14 grzywien oraz zapisał je na rzecz pa-
rafialnego szpitala dla ubogich p.w. św. Marcina, który zresztą sam założył.

W roku 1630 Pawłów uiścił 1 florena i 18 groszy podatku miejskiego oraz 
dodatkowo opłaty od 15 rzemieślników, 7 komorników i młyna korzecznego 
zakupnego. W jego dobrach były zagospodarowane 4 łany359. 

W latach 1648-1650 miasto i wsie doń przyległe (Łyszcz, Siedliszcze) zo-
stały poważnie spustoszone i prawie wniwecz obrocone tak przez Nieprzyjacie-
la iako y Woyska nasze przechodzące, skutkiem czego Jan Kazimierz surowo 
zakazał oddziałom polskim stacjonowania w Pawłowie i brania podwód360. 
Po wojnie szwedzkiej natomiast, której jednym ze skutków było spalenie 
plebanii pawłowskiej i części dokumentów kolatorskich, 18 listopada 1661 
roku biskup chełmski – Mikołaj Świrski wydał nowy oryginalny akt erekcyj-
ny dla miejscowego kościoła361 (zapewne jeszcze drewnianego). 

W tym też roku Łyszcz liczył 4 domostwa, w Pawłowie zaś po wojennych 
pożogach ocalało 26 domów i karczma362. W roku 1662 miasto liczyło 223 osoby, 
od których pobierana była ofiara zwana subsidium charitativum. Oznacza to, iż 
w okresie stu lat przyrost populacji mieszczan był ponad czterokrotny, a nawet 
jeszcze większy. Należy bowiem uwzględnić straty wojenne w ludziach, o czym 
wyżej się powiedziało, a których wielkość trudna jest nawet do przybliżonego 
choćby oszacowania. Z pewnością były one znaczne – co sugeruje przytoczony 
zapis archiwalny – a zatem mogły przekroczyć nawet 20 % populacji.

Przy okazji informacji o parafii, warto również wspomnieć o formach po-
kuty kościelnej, jakie funkcjonowały w polskim prawie wiejskim od XVI do 
XVIII wieku. Jest to ważne o tyle, iż pokuta dość często, sądzę, odstręczała 
miejscową ludność od przynależności do kościoła rzymskokatolickiego. Po-

357 W. Szczuczko, Łacina szlachty Prus Królewskich w XVI i XVII wieku [w:] J. Axer (red.), 
Łacina…, op. cit., s.123.

358 J. Choińska-Mika, Łacina mazowieckiej elity…, ibidem, s. 140.
359 APL, KGCh, RMO, ks. 22, op. cit., k. 83.
360 APL, KGCh, Zapisy, ks. 26, k. 240.
361 AAL, KGL, Acta visitationis…, op. cit., ks. 150, s. 328.
362 AGAD, ASK, Dz. I, ks. 65, k. 507.
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kuta kościelna otóż stanowiła pozostałość egzekutywną sądów duchownych, 
które poprzez działalność represyjną stworzyły swoisty system kar odbiegają-
cych zasadniczo w swej konstrukcji od kar świeckich363. Nierzadko pokuta zastę-
powała kary świeckie, wykluczając je lub przynajmniej znacznie je łagodząc. 
W prawie wiejskim wymierzanie pokuty kościelnej należało głównie do sądów 
wójtowskich364. Do najsurowszych form pokuty kościelnej należało leżenie 
krzyżem podczas całych nabożeństw lub przynajmniej mszy (świątecznych 
lub niedzielnych), klęczenie przed ołtarzem podczas mszy oraz umieszczenie 
głowy pokutnika w tzw. kunie, czyli obręczy metalowej zamontowanej na ze-
wnętrznej ścianie kościoła365. Z czasem osobiste formy pokuty zaczęły zanikać 
na rzecz świadczeń pokutnych (praca na rzecz kościoła, daniny itp.)366.

Za pewne kategorie przewinień w okresie późnego średniowiecza groziło 
niedopuszczenie winnego do wspólnej komunii św. w Wielki Czwartek (istniał 
wówczas taki zwyczaj również w diecezji chełmskiej). Niektóre grzechy cięższe 
objęte były tzw. pokutą uroczystą, polegająca na wprowadzeniu penitenta przez 
duchownego do świątyni oraz symboliczne wyprowadzenie go na zewnątrz. 
W Wielki Czwartek takiego obrzędu pokutnego dokonywał sam biskup367.

Należy jednak dość jednoznacznie stwierdzić, że osób wyznania rzym-
skokatolickiego w Kobylem i Rubiem, przynajmniej do początku wieku XVI 
nie było. Istnienie cerkwi prawosławnej właśnie w Kobylem od zarania szes-
nastego stulecia może być tego potwierdzeniem.

Tu wypada dopisać notę o Siennicy Różanej, która znikła z horyzontu Rey-
ów rejowieckich w latach siedemdziesiątych szesnastego stulecia. W roku 
1579 pewną część tej wsi dzierżyła jako dożywocie Dorota Siennicka, żona An-
drzeja, o czym wzmiankowałem wcześniej. Po jej odejściu całą miejscowość 
wraz z attynencjami przejął był jej syn Jakub, dziedzic niedalekich Tarzymie-
chów. W grudniu 1607 roku dokonał on zapisu kolatorskiego dla nowo wznie-
sionego kościoła, który po rezygnacyi Xiędza Rafała lat kilka wakował, Służby 
Boskiey w Sobie niemiaiąc (…) wespoł z Plebanią spustoszoną368.

Nowy pleban – Jan Borodeyko z Chełma otrzymał od Siennickiego półła-
nowego kmiecia i trzech zagrodników tuż przy Plebanij siedzących ze wszystkim 
Poddaństwem, dziesięcinę, tak po Lachach jako y po Rusinach, wynoszącą po 
sto kóp zboża ozimego i jarego, nadto Role Łanow dwa, z których jeden znaj-
dował się nad łąkami starowiejskimi ku Rejowcu, drugi zaś ciągnący się od 
strony Kraśniczyna369, wreszcie ogrody przy plebanii dochodzące  aż do Zam-

363 J. Dicker, Pokuta kościelna w prawie wiejskiem polskiem od XVI do XVIII wieku, Lwów 
1925, s. 3.

364 Ibidem, s. 7.
365 Ibidem, s. 11-12.
366 Ibidem, s. 14.
367 J. Sawicki, Consilia Poloniae…, op. cit., s. 76.
368 APSR, Liber Continens Jura..., op. cit., k.31v.
369 Ibidem.
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ku, staw przykościelny dwie krowy, jedną klacz oraz możliwość wyrobu piwa 
i gorzałki na własne potrzeby, wolne mlewo w młynie pańskim, wolny wyrąb 
lasu na potrzeby remontowe oraz wolny wypas bydła w lesie dziedzicznym.

Interesująca i frapująca nader jest wzmianka o Zamku, niespotykana 
w innych, sądowych źródłach. Wiadomo z pewnością, że w Siennicy Różanej 
był dwór, możliwe iż murowany i stąd nazywany zamkiem.

Jeszcze jedna kwestia wymaga wyjaśnienia i sprostowania.
Otóż większość badaczy powtarza za Walerianem Krasińskim370 że Miko-

łaj Rey – poeta założył po 1561 roku w Rejowcu zbór kalwiński. Początek tej 
nieścisłości dał Józef Łukaszewicz371, pisząc, iż autor Wizerunku w miasteczku 
przez siebie założonym zbór kalwiński wybudował i w dochody opatrzył. Obaj 
autorzy powołali się przy tym na autorytet i dzieło Andrzeja Węgierskiego 
(1600-1649)372 pt. Libri quattuor Slavoniae Reformatae, który w rozdziale pt. 
Reliqui Pastorem sive Ministri omnium Districtuum Provinciae Minoris Polo-
niae dopiero pod datą 1580 r. zanotował: Jacobus Szadurscius de Szadurki (…) 
tum [ w znaczeniu: „dopiero wówczas”] sub Patrono Nicolao de Nagłowice Reii, 
primo Oppidi huius Fundatore373. Rzecz w tym, że wówczas żył wprawdzie Mi-
kołaj Rey, lecz nie założyciel miasta, ale jego syn. Rejowiecki zbór kalwiński 
powstał zatem dopiero paręnaście lat po śmierci poety i blisko dwa lata po 
śmierci Zofii Reyowej. Błędną wiadomość, sprokurowaną przez J. Łukaszewi-
cza, niektórzy powielają do dziś.374. Potwierdzeniem informacji podanej przez 
Węgierskiego jest donacja jednego z łanów dworskich, położonego w dobrach 
kobylskich, dokonana przez Mikołaja-juniora na rzecz szlachetnego Jana Sa-
durskiego ministra czyli proboszcza zboru rejowieckiego i zapisana w aktach 
ziemskich krasnostawskich 20 grudnia 1584 roku375. Rey jako patron zboru 
przeznaczył również dla ministra plac w Rejowcu pod budowę domu dla nie-
go i rodziny, a co się z tym wiąże, umożliwił mu wolny wyręb drzewa w lesie 
kobylskim (lignorum in gaye kobylskie) na potrzeby budowlane i opałowe oraz 
korzystanie z miejscowego stawu. Z tego domu i innych beneficjów mogła 

370 W. Krasiński, Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce, t. 2, cz. 2, Warsza-
wa 1905, s. 195, poz. 225.

371 J. Łukaszewicz, Dzieje kościołów…, op. cit., s. 403.
372 B. Suchodolski, Historia nauki polskiej, t. 6, Wrocław 1974, s. 734 -735; Andrzej Węgier-

ski (zm. 1649) był kalwinistą, podobnie jak jego bracia Tomasz i Wacław, lecz z uwagi na tzw. 
ugodę sandomierską między głównymi wyznaniami protestanckimi z roku 1570, nie czynił on 
wyraźnych rozróżnień między kalwinistami a luteranami. Węgierscy wywodzili się z wielkopol-
skiej rodziny braci czeskich; vide H. Gmiterek, Włodawa w dziejach reformacji i kultury staropol-
skiej [w:] E. Olszewski, R. Szczygieł (red.), Dzieje Włodawy, Lublin-Włodawa 1991, s. 61, 63, 68. 

373 A. Węgierski, Libri quattuor Slavoniae Reformatae, „Biblioteka Pisarzy Reformacyj-
nych” (red. Lech Szczucki), nr 1, Warszawa 1973, s. 430, poz. 26.

374 Cf. np. D. i Z. Kalinowscy, Rejowiec dawniej i dzisiaj. Szkice z dziejów, Rejowiec – Lublin 
2003, s. 14.

375 APL, KZKr, Zapisy, ks. 12, op. cit., k. 135v-138. 
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także korzystać żona Sadurskiego na wypadek śmierci męża (zapis kolatorski 
nie objął jednak sukcesorów, czyli potomków ministra). Sadurski został też 
uposażony roczną pensją (anno in anno) w wysokości 100 florenów polskich. 
Tak więc Rey jako patron zboru i jednocześnie jego budowniczy, wywiązał się 
z obowiązków względem świeckiego duchownego należycie.

Dokument, który tu omawiam, odnotował także prawidłowe imię Sadur-
skiego (nie Jakub, jak pisał A. Węgierski, ale Jan)376. Erygując zbór rejowiec-
ki, Mikołaj wykorzystał istniejącą sytuację prawną umożliwiającą szlachcie 
wznoszenie w jej własnych dobrach świątyń ewangelickich i odprawianie 
w nich liturgii. Taki stan, jak pisze Jolanta Dworzaczkowa, utrzymywał się 
praktycznie aż do roku 1648377.

Dodajmy nadto, iż Andrzej Węgierski, jeden ze znamienitych duchow-
nych, jacy pojawili się w dziejach polskiej reformacji, był przez pewien czas 
ministrem zboru włodawskiego. Tam właśnie powstały jego prawie wszyst-
kie dzieła, także cytowane wyżej378.

Powtórzmy także za Ewą Bajkowską379, iż przeciętny czas przysposabia-
nia kandydatów na ministrów do pracy duszpasterskiej trwał zazwyczaj trzy 
lata, ale ramy czasowe katechizacji w konkretnych przypadkach wyznaczały 
synody prowincjonalne. Wyświęcenie na ministra, czyli tzw. ordynacja, da-
wała danej osobie uprawnienia duszpasterskie i samodzielność w wykony-
waniu wszelkich posług religijnych w zborze. Kandydaci na ministrów ordy-
nowani byli publicznie - po zdaniu egzaminu - przez superintendentów pod-
czas wspomnianych synodów380. Również do kompetencji synodów prowin-
cjonalnych należało wyznaczanie ministrom miejsc pracy; prawdopodobnie 
taka sama procedura towarzyszyła skierowaniu Sadurskiego do Rejowca. 

Lubelski synod dystryktowy z 8 czerwca 1602 roku wezwał wszystkich 
patronów do dokonywania napraw świątyń, plebanii i cmentarzy, gdyż z po-
wodu zaniedbań wielkie skandale i urągania rostą381.

W roku następnym Mikołaj zamknął ostatecznie spory z biskupem 
chełmskim, wywołane jeszcze przez jego ojca, o staw leżący zapewne na gra-

376 Ibidem, k. 136. A. Węgierski pisał swoje dzieło blisko 60 lat po erygowaniu zboru w Re-
jowcu, zatem mógł oprzeć się, przynajmniej częściowo, na źródłach pośrednich dotyczących 
tej świątyni, stąd zaistniała nieścisłość.

377 J. Dworzaczkowa, W sprawie sytuacji prawnej protestantów w Polsce, „Czasopismo 
Prawno-Historyczne”, t. 28, z. 1, 1976, s. 118.

378 H. Gmiterek, Włodawa w dziejach …, op. cit., s. 62; cf. A. Węgierski, Libri quattuor…, 
op. cit., Warszawa 1973.

379 E. Bajkowska, Życie wewnętrzne gmin kalwińskich w Wielkim Księstwie Litewskim 
w pierwszej połowie XVII wieku (praca magisterska, maszynopis niepublikowany), Lublin 
1970, s. 19 i nn.

380 Vide też M. Sipayłło (opr.), Akta synodów różnowierczych w Polsce (1571-1632), War-
szawa 1983, s. 41.

381 Ibidem, s. 105.
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nicy dóbr stajeńskich i pawłowskich (te ostatnie należały do kapituły rzym-
skokatolickiej w Chełmie). Przyznał on mianowicie prawo do użytkowania 
tego stawu po wieczne czasy przez kapitułę, a nadto przyrzekł dawać do 
dwora Pawłowskiego dziesięć kóp zboża (jako dziesięcinę) oraz gwarantował 
biskupowi wyręb drzew na budowle i opał na imieniu swem Reiowieczu382. 
Co do wysokości dziesięciny snopowej można się domyślać, iż ustalona zo-
stała przez samego Mikołaja Reya-juniora, jako forma tzw. dziesięciny swo-
bodnej, znanej już od początków XIII wieku383. Brak innych dokumentów 
(konsystorskich chełmskich) dotyczących parafii Pawłów uniemożliwia roz-
winiecie wątku rzymskokatolickiego w kluczu rejowieckim.

Przedstawione fakty świadczą o prawidłowym realizowaniu przejętej 
przez Mikołaja od ojca polityki wyznaniowej wobec lokalnych kościołów.

Jak z powyższego wynika, Rey-pisarz, znając zapewne przywiązanie miej-
scowego ludu do wiary ojców, nie próbował nawet wprowadzania nowych ob-
rządków, choć niektóre z nich (np. odprawianie mszy w języku polskim) mogły 
natrafić na podatny grunt miejscowego poddaństwa. Wprawdzie uczestniczył 
on osobiście w paru pierwszych małopolskich synodach protestanckich, ale 
trudno znaleźć wiarygodne źródło o założeniu przezeń zboru kalwińskiego 
w Rejowcu. Wsławił się on natomiast jako autor Postylli, wydrukowanej po raz 
pierwszy u Matysa Wi(e)rzbięty w Krakowie roku pańskiego 1557384. Znakomi-
te to dzieło, pisane z pozycji protestanckiego kaznodziei, było w istocie zbiorem 
obszernych, licznie cytatami dokumentowanych, komentarzy do wybranych 
fragmentów Nowego Testamentu385. W pracy tej jawi się Mikołaj Rey nie tylko 
jako teologiczny wykładowca prawd wiary ewangelickiej, ale również jako inte-
resujący polemista. Bo u nas płatnieysza kapica [tj. strój mnisi, habit], gromnica, 
bylica, odpusty, suchoty [tj. posty], kadzidło, kropidło, niźli szczyre a dobrotliwe 
słowa iego [tj. Chrystusa], gdyż on niczego inego nie potrzebuie, iedno aby się oba-
czył nędzny człowiek, a nawrócił się w upadku swoim do niego, a ofiarował mu 
pokorne serce swoie, a niewinną myśl swoię – pisał Rey w wykładzie do ewangelii 
na niedzielę przed Nowym Rokiem386. Abowiem każdy wierny właśnie się ma 
rozżalić upadku bliźniego swego, a kędy może, w tym podpirać iego. Gdyż wszytek 
zbor niebieski, iako o tym pisma świadczą, wielkiey żałości używa nad upadłym 
człowiekiem. Już to krótkie przytoczenie pokazuje styl pisarski i sposób argu-

382 APL, KZKr, Zapisy, ks. 12, op. cit.,, k. 175-176.
383 Vide A. Z. Helcel, Badania w przedmiocie historyi dziesięcin kościelnych w Polsce, szcze-

gólniej pod względem tak zwanej dziesięciny swobodnej i dziesięciny oddawanej w gonitwę, „Bi-
blioteka Warszawska”, t. 3, 1863, s. 30.

384 Tarcza wiary. Porównanie wyznań rzymsko-katolickiego, ewangielicko-augsburskiego, 
braci czeskich, anglikanów, baptystów i herrnhutów z wyznaniem ewangelicko-reformowanem. 
W 400-ną rocznicę urodzin Mikołaja Reja z Nagłowic, Warszawa 1905, s. 9.

385 M. Rej, Postylla. Część II. (Wydanie fototypiczne), Warszawa 1965. 
386 Ibidem, list 29v.
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mentacji zastosowany przez pisarza, który lubiał zawsze wygadać się szeroko i na 
swój własny sposób387. Niewykluczone, że pewne fragmenty tej księgi mogły po-
wstawać w Rejowcu lub w Siennicy Różanej, gdzie pisarz często pomieszkiwał.

Postylla, za świadectwem Adama Bełcikowskiego, była drugim, po komen-
tariuszu do ewangelii Jana Seklucjana, dziełem reformacyjnego autora, którego 
niektórzy kapłani wyznania rzymsko-katolickiego do wykładania Pisma Święte-
go już nie tylko po wsiach, ale y po miasteczkach używali388. Jedynie ortodoksyjni 
katolicy odnosili się do Okszyca z rezerwą, a niekiedy wręcz z wrogością.

Wracając zaś do zasadniczego wątku sprawy, przypomnijmy, iż dopie-
ro syn Reya, Mikołaj-junior, wychodząc zapewne naprzeciw oczekiwaniom 
najbliższej rodziny, a może również braci, zdecydował się na lokację zboru 
w Rejowcu.

Pod datą 1602 roku Węgierski wymienił kolejnego rejowieckiego mini-
stra Verdi Dei, czyli pastora zboru – Szymona Sąpskiego, urodzonego 4 paź-
dziernika 1566 roku389. Zarządzał on prawdopodobnie świątynią w Rejowcu 
do czasu sprzedaży klucza rejowieckiego Pawłowi Orzechowskiemu. Po 
nim zbór przejął zapewne lokowany przez Stanisława Orzechowskiego mi-
nister luterański - Jan Brzeski. Rzeczony duchowny – o czym już wspomnia-
łem wcześniej - w 1623 roku został uposażony jednym łanem ziemi znajdują-
cym się przy granicy z Hruszowem. Zatem przez następne dwa dziesiątki lat 
w rejowieckim zborze odprawiano nabożeństwa w obediencji luterańskiej.

Po osiedleniu się Marka Reya na dobrach rejowieckich, od 1644 roku 
funkcję pastora w miasteczku objął ojciec Arnulfi, Reiovieci Ecclesiastes390, 
być może na powrót wyznania kalwińskiego. 

Miejscowi duchowni prawosławni natomiast uposażeni byli przypusz-
czalnie jedynie w dziesięciny i działki przycerkiewne (brak jest wiadomości 
o przyznanych im nadziałach gruntów rolnych). Mogli też, zgodnie z wcze-
śniejszą tradycją, szynkować gorzałkę i produkować piwo na własne potrze-
by oraz korzystać z usług młynów.

Zdaniem przytaczanego już Leszka Ćwikły, na Rusi Czerwonej podczas 
wieku XVI w dobrach prywatnych przyznawano duchowieństwu prawo-
sławnemu przeważnie półłanowe gospodarstwa, z uwagi na konieczność 
uprawiania przez nie osobiście lub przez służbę najemną otrzymanych be-
neficjów ziemskich391. Tego faktu nie potwierdził jednak list funduszowy dla 
cerkwi rejowieckiej rytu greckiego sporządzony przez Stanisława Mateusza 
Rzewuskiego z roku 1720. Parochowie rejowieccy mieli jednak, jak sądzę, 
zapewniony bezpłatny wyręb lasów na cele budowlane i opał.

387 A. Bełcikowski, Mikołaj Rej …, op. cit., s. 11.
388 Ibidem, s. 14 – 15.
389 A. Węgierski, Libri quattuor…, op. cit., s. 433;
390 Ibidem, s. 438.
391 L. Ćwikła, Polityka władz…, op. cit., s. 103



ROZDZIAŁ III
W DOBIE UPADKU

(OD POŁOWY DO KOŃCA XVII WIEKU)

1. Ostatni Reyowie i ich kłopoty

4 kwietnia 1641 roku woźny sądowy chełmski Jan Kłobuczko dokonał 
aktu intromisji Marka Reya1 na dwór w Kobylem. Należy zaznaczyć, że 

posesorem części Kobylego i Rejowca był naówczas burgrabia krasnostaw-
ski – Maciej Przyborowski. We wspomnianym wwiedzeniu z jego ramienia 
uczestniczył Adam Worowski.

Jak wynika z dokumentu intromisyjnego, od wschodu granica majętności 
kobylskiej przebiegała łąkami oddzielającymi ją od wsi królewskiej Niedzia-
łowice, dzierżawionej przez Krzysztofa i Helenę Płońskich2. Brak informacji 
o przebiegu granicy przez bór, wymieniany 100 lat wcześniej w akcie granicz-
nym oznacza, iż część powierzchni leśnej wykarczowano i przeznaczono na 
grunty rolne. Z dawnych mieszkańców Kobylego pozostało jedynie dwóch 
poddanych, zapewne półłanowych i dwóch zagrodników. Przy dworze kobyl-
skim istniał również folwark zajmujący w sumie dwa i pół łana ziemi, tj. pół 
łana tzw. Pietrachowskiego w Trojgu polach, jeden łan na Szadurszczyźnie3 oraz 
jeden łan roli Kaletnikowskiej, częściowo porośnięty gaikiem y zaroślami 4. 

1 Marek Rey (ok. 1578-1651) był synem Krzysztofa i wnukiem poety Mikołaja Reya; dwu-
krotnie żonaty, naprzód ze Stanisławą Gołuchowską, później zaś z Katarzyną Ożarowską, 
z którą miał m.in. syna Bogusława – sukcesora klucza rejowieckiego; ARG, Reyowie h. Oksza 
(maszynopis niepubl.), op. cit., s. 9.

2 APL, KGCh, RMO, ks. 61, op. cit., k. 830v-831.
3 Niewykluczone, iż był to łan ziemi przydzielony wcześniej przez Mikołaja Reya-junio-

ra jako uposażenie kolatorskie pierwszemu ministrowi kalwińskiemu, który prowadził zbór 
w Rejowcu – Janowi Szadurskiemu z Szadurek (obecnie Sadurki).

4 APL, KGCh, RMO, ks. 61, op. cit., k. 830v.
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Marek Rey przejął także:
a) dwa łany z pastwiskami, należące do dworu w Rejowcu i zwane Gor-

szczyzną, leżące po obu stronach drogi prowadzącej do Stajnego i gra-
niczące od zachodu z lasem do tej wsi przynależnym, 

b) pół łana Sikorowskiego i co najmniej ćwierć łana ciągnącego się od 
Niwy dworskiey Żaliniec nazwaney do wsi Stajne5.

Do burgrabiego krasnostawskiego należały natomiast dwa łany – jeden 
w Kobylem (być może Kaletnikowski) i jeden łan przynależny do Rejowca 
(część Gorszczyzny). Otrzymał je on był od Zofii Orchowskiej, która zajęła 
owe grunty Stanisławowi Orzechowskiemu jako ekwiwalent za niespłaco-
ną pożyczkę we wspomnianej wcześniej kwocie 1500 florenów, a następnie 
przekazała właśnie Przyborowskiemu. Burgrabia dokonał cesji rzeczonych 
użytków rolnych na Marka Reya, jednak suma, za jaką ten je nabył, nie jest 
znana6. Nie od razu też odzyskał wnuk pisarza Wereszcze i Rubie.

Należy domniemywać, iż pozostałe łany należące do Kobylego i Rejowca 
znajdowały się w rękach innych zastawnych posesorów bądź były w posia-
daniu osób duchownych (ministra luterańskiego i parochów cerkiewnych). 
Dość prawdopodobne wydaje się również zbiegostwo kmieci z Kobylego 
i powstanie tzw. pustek łanowych.

Pojawienie się Marka Reya we dworze kobylskim, dodajmy: reprezentu-
jącego żyjącą do dziś gałąź potomków Mikołaja Reya-poety, świadczy o przy-
wiązaniu tego rodu do majętności rejowieckiej i do samego miasteczka. 
Było ono wszak nadal żywym dowodem i pamiątką po autorze Wizerunku 
oraz jego przedsiębiorczej żonie Zofii. Obrona Rejowca przed przejściem 
jego w ręce nieewangelików musiała stanowić dla Marka nie lada wyzwanie. 
Wprawdzie o stopniach jego edukacji i finalnym wykształceniu wiadomo nie-
wiele, jednak pewne dane pozwalają przypuszczać, iż przynajmniej krótko 
uczęszczał do gimnazjum kalwińskiego w Krakowie7. Zarządzając zaś przez 
pewien czas majątkiem żulińskim u Stanisława Orzechowskiego, nabrał 
z pewnością doświadczenia agrarnego i nabył umiejętności kierowania służ-
bą dworską oraz pracami w folwarkach. Osiedlając się czasowo w Kobylem, 
dał niejedyny zresztą dowód swego przywiązania do klucza rejowieckiego.

14 grudnia 1641 roku król Władysław IV nadał Markowi Reyowi prawo 
dzierżawienia Stajnego, a król Jan Kazimierz dziesięć lat później, jeszcze 
przed śmiercią tenutariusza, prawo to potwierdził8. Ponieważ jednak było to 

5 Linearny zapis dokumentu intromisyjnego, po większej części napisanego po łacinie, nie 
pozwala na jednoznaczną jego interpretację.

6 Księgi krasnostawskie (grodzkie), sporządzone przed rokiem 1649, spłonęły w 1648 
roku podczas pożaru miasta, a nowozałożone takiego zapisu nie zawierają. Pożar z roku 1645 
nie objął urzędu starościńskiego; cf. APL, KGCh, RMO, ks. 65, op. cit., k. 685v-686v.

7 ARG, Reyowie…, op. cit, s. 9
8 APL, KGKr, RMO, ks. 1, k. 962v-963; tym sposobem Stajne powróciło do Reyów.
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regalium naówczas w dzierżawie u Rafała Jaskmanickiego, dlatego na mocy 
dekretu zgody królewskiej władca scedował je 19 kwietnia 1644 roku na Wa-
lentego9 i Bogusława Reyów, synów Marka, odrębnie każdemu, z czynszami, 
pańszczyznami, pożytkami i dochodami z nich10. Ostateczna intromisja na 
Stajne nastąpiła 9 maja 1645 roku11.

Jeszcze przed dokonaniem cesji, Marek Rey jako tenutariusz i Rafał Jask-
manicki jako czasowy dzierżawca tej wsi wnieśli do akt grodzkich skargę na 
4 poddanych wsi duchownej Pawłów, którzy dopuścili się w lesie stajeńskim 
wycięcia drzew na opał i inny użytek domowy na długości półłanka i szero-
kości jednego staja12.

Należy dodać, że Stanisław Orzechowski, zaprawiony już w procesach 
sądowych, utrudniał przez parę lat intromisję Marka Reya w część dóbr rejo-
wieckich13. Również rumacja Orzechowskiego z Żulina, jakiej z powództwa 
Marka Reya usiłował dokonać 2 września 1645 r. woźny sądu grodzkiego 
w Chełmie, nie powiodła się na skutek oporu stawianego przez zarządcę 
tamtejszego dworu i dóbr przyległych14.

Objaśnienia krótkiego wymaga tu sprawa zbycia Krupego z przyległoś-
ciami. Otóż, jak wolno przypuszczać, Stanisław Orzechowski uprosił u eg-
zekutorów możliwość sprzedaży tej majętności. Sprawa miała bowiem prak-
tyczny wymiar: stwarzała wierzycielom szansę odzyskania – przynajmniej 
w części – pożyczonych pieniędzy. Jakoż 2 stycznia 1644 roku w Krasnym-
stawie spisana została intercyza miedzy rzeczonym Orzechowskim a sta-
rostą owruckim – Władysławem na Czernichowie Niemiryczem, na mocy 
której za sumę stu trzydziestu tysięcy złotych dotychczasowy dziedzic ma-
jętności krupskiej (Krupe z zamkiem i folwarkiem, Wola Krupska z folwar-
kiem, Krupiec, Oleśnica z folwarkiem15 i Horodiszcze16) oraz części Bzitego 
z folwarkiem, realiter et de facto przedał y wiecznemi czasy resignował z do-
tychczasowej posiadłości na rzecz wspomnianego starosty z Czernichowa17. 
Orzechowski otrzymał z rzeczonej kwoty jedynie czterdzieści cztery tysiące 

9 Walenty musiał odumrzeć młodo, ponieważ w późniejszych zapisach sądowych imię 
jego już się nie pojawia.

10 APL, KGCh, RMO, ks. 25, k. 469-470.
11 APL, KGCh, RMO, ks. 65, op. cit., k. 582.
12 Ibidem, k. 225v-226.
13 Świadczy o tym zapis z 1645 r. pt. Ex parte G. Rey denegata Intromissio, ibidem, k. 618v-

619. 
14 APL, KGCh, RMO, ks. 65, op. cit., k. 227v-228, 675v-676.
15 Wieś obecnie nieistniejąca.
16 Wzgórze to znajduje się w okolicy wsi Krynica. Do końca lat pięćdziesiątych XX wieku 

był to teren zajęty częściowo przez pola, a częściowo przez nieużytki. Obecnie wzgórze po-
rośnięte jest młodym lasem mieszanym. Wiadomość powzięta z autopsji.

17 APL, KZKr, Zapisy, ks. 21, k. 354-356v.
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– pozostała część należności skierowana została przez nabywcę na spłatę 
różnych długów obciążających wspomniane dobra.

Umowa kupna-sprzedaży była bardzo restrykcyjna wobec zbywające-
go. Nie miał on nawet prawa zabrać ze sobą czegokolwiek, co iest w zam-
ku Krupskiem Goździem przybitego y wmurowanego, to wszystko przy Zamku 
zostawać będzie. Orzechowski zatrzymał jedynie przy sobie 5 osób ze służ-
by dworskiej (w tym kucharza18) i – uwaga ! – zawarował dla siebie oraz 
potomnych Grob seu Pyramidam na gorze nazwaney Horodiszczu wystawio-
ny, gdzie Mores [dusze zmarłych] antecessorow Jego Mci quiete [w spokoju] 
odpoczywaią19. Tym samym potwierdzone zostało przypuszczenie20, iż na 
wzgórzu, zwanym kiedyś Horodyszczem (grodziszczem) pochowany został 
z pewnością znany w Polsce arianin, nabywca od Reyów klucza rejowieckie-
go – Paweł Orzechowski. Niewykluczone, że także jego ojciec Jan z żoną. 
Czy kogoś później z familii Orzechowskich tam grzebano – trudno dociec. 
Nie jest też znany budowniczy tak okazałego grobowca (być może był nim 
właśnie Paweł – senior).

Krupe wraz z pertynencjami wróci jednak po paru latach do Stanisława 
Orzechowskiego, lecz na krótko. Przejmie je bowiem 17 sierpnia 1648 roku 
jako darowiznę – najwidoczniej za niespłacone dotąd przez poprzedniego 
nabywcę długi – Rafał z Buczacza Buczacki, syn Prokopa21. Była to, jak wyni-
ka z tytułu aktu sądowego, donacja dla Buczackiego nader korzystna. Cały 
majątek krupski zajmował naonczas 22 półłanki, z czego jedynie połowa 
z nich znajdowała się w uprawie (pozostałe grunty – to tzw. pustki, zapewne 
powstałe po zbiegłych lub zabitych kmieciach)22.

Marek Rey był bardziej zagorzałym wyznawcą wiary ewangelickiej, niż 
jego rodowi poprzednicy23. Już od roku 1630, za świadectwem Henryka Mer-
czynga24, uczestniczył we wszystkich dystryktowych i prowincjonalnych ma-
łopolskich synodach różnowierczych, pełniąc na niektórych z nich godność 

18 Jak wynika także z innych, późniejszych zapisów sądowych, kucharze należeli do ścisłej 
„elity” obsługi dworskiej.

19 APL, KZKr, Zapisy, ks. 21, op. cit., k. 356; wnętrze piramidy zostało już dawno spenetro-
wane przez wandali. Obiekt nie jest chroniony, ani naukowo badany przez archeologów.

20 Vide A. Nowosad, Prawdy i legendy…,op. cit., s. 43.
21 APL, KGKr, RMO, Buczacki obtulit lucras Donationis ks. 1, op. cit., k. 6v.
22 Ibidem, k. 975-975v.
23 Jak wynika z protokółów synodów dystryktowych z Okszy (16-18.07.1621 i 19.07.1624) 

np. Marcin Rey zaniedbywał się w płaceniu pensji ministrowi nagłowickiemu, zaś minister 
orszański nie otrzymywał należnej dziesięciny. Natomiast jedna z uchwał synodu dystryk-
towego w Górach, odbytego 20.09.1630 r. głosiła, iż jmp [jego mości pana] Marcina Reja, 
patrona w Okszy, nie możem dotąd naprawić, tak długo pracując koło niego, przeto…odsyłamy 
na synod prowincjonalny jm, aby tam stawić się raczył (…); vide M. Sipayłło, Akta synodów…, 
op. cit., s. 430, 459, 549.

24 H. M[erczyng], Rejowie z Nagłowic…, op. cit., s. 53.
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dyrektora synodu. Gdy stary zbór rejowiecki, wzniesiony jeszcze zapewne 
przez Mikołaja Reya-juniora, zniszczał, spełnił on funkcję odpowiedzialnego, 
sumiennego kolatora i nowy zbór wystawił, poświęcając go 6 marca 1647 
roku25. Stanowiło to kolejne potwierdzenie przywiązania ponad 60-letniego 
mężczyzny (ur.1578 r.?) do ziemi swego cenionego protoplasty oraz świa-
dectwo religijnej gorliwości, zaszczepionej mu zapewne przez ojca Krzysz-
tofa. Zdaniem Janusza Tazbira, ureligijnienie wzorców osobowych pod wpły-
wem reformacji wniosło do metafizycznych praktyk polskiej szlachty pewien 
nurt ascezy, prowincjonalizację zachowań przejętych z renesansu26, ale także 
ugruntowanie agraryzmu w odniesieniu do posiadanych dóbr. Uważając 
pracę fizyczną za zajęcie hańbiące, czyniono wyjątek jedynie dla pracy na roli 
– przekonywał wspomniany autor27. Niewątpliwie udział Marka w synodach 
ewangelickich cechy te w nim jeszcze ugruntowywał.

Ideałem ówczesnego szlachcica była dostatecznie duża majętność ziem-
ska, zapewniająca mu gospodarczą niezależność, ale na tyle mała, aby mógł 
on sam kierować pracami na roli. Klucz rejowiecki - sądzę – dobrze spełniał 
wówczas te warunki.

Wzniesienie przez Marka Reya w miasteczku nowego zboru, zapewne 
kalwińskiego, możliwe było również z prawnego punktu widzenia. Otóż 
konstytucja z 1632 roku zakazująca odbudowywania starych protestanc-
kich obiektów sakralnych nie obejmowała na szczęście dóbr prywatnych28. 
Powiedzmy jednak, iż rejowiecki zbór nie miał – jak się wydaje – wyznaw-
ców spoza rodziny dziedzica miejscowej majętności i świeckiego seniora tej 
świątyni zarazem. Trudno bowiem przypuszczać, by do niego zostali włą-
czeni miejscowi mieszczanie, szczególniej chyba zaangażowani naprzód po 
stronie prawosławia (co najmniej do końca XVI wieku), a później unityzmu. 
Tym bardziej poddani kmiecie z podległych wsi, związani z cerkwią, nie wy-
kazywali zainteresowania – a było to zjawisko powszechne – sprawami re-
formacji i kościoła narodowego29. Wiązała ich nie tylko tradycja, ale również 
zarządzenie królewskie z 1564 roku zabraniające przechodzenia na inną 
ewangelię30.

25 Ibidem. Była to środa popielcowa wg kalendarza gregoriańskiego.
26 J. Tazbir, Wzorce osobowe szlachty polskiej w XVII wieku, „Kwartalnik Historyczny”, 

r. 83, z. 4, Warszawa 1976, s. 785.
27 Ibidem, s. 789.
28 Cf. S. Salmanowicz, O sytuacji prawnej protestantów w Polsce (XVI-XVIII w.), „Czaso-

pismo Prawno-Historyczne”, t. 26, z. 1, 1974, s. 167, przypis 31; J. Dworzaczkowa, W sprawie 
sytuacji…, op. cit., s. 118, 120-121.

29 Cf. M. Kosman, Reformacja i jej spadkobiercy w Polsce, „Wiadomości Historyczne”, r. 26, 
nr 6 (151), 1983, s. 481.

30 Cyt. za M. Kosman, Reformacja…, ibidem, s. 485.
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Marka wspólnie z Marcinem Borzęckim – wojskim bełskim powołał 
sejmik chełmski do odebrania w 1649 roku od Żydów zaległego podatku 
w kwocie 2.000 zł.31 Egzakcja wprawdzie się nie powiodła, ale już samo jej 
zlecenie Reyowi świadczyło, iż cieszył się on wśród miejscowej szlachty 
i społeczności żydowskiej powszechnym szacunkiem. W tym też roku dnia 
7 sierpnia uczestniczył on w tzw. popisie (przeglądzie wojskowym) szlachty 
chełmskiej zorganizowanym k. Chełma32 

7 stycznia 1651 roku, a więc na niedługi czas przed tragicznym zgonem, 
Marek Rey potwierdził w Rejowcu Barbarze Uchańskiej dług prosty w kwo-
cie tysiąca złotych33. Dwa lata później, 8 lipca roku 1653, Franciszek Gorz-
kowski, naówczas prawny opiekun Bogusława (z racji małżeństwa z jego 
siostrą – Anną) zobowiązał się do uregulowania w ciągu roku tego zobo-
wiązania finansowego34. Jednocześnie – zapewne z racji pożyczki udzielonej 
Markowi – był on do 1651 roku zarządcą Stajnego35.

W tym samym roku Ziemię Chełmską obiegła wiadomość o udaniu się 
króla Jana Kazimierza na wyprawę wojenną przeciw Bogdanowi Chmielnic-
kiemu z obrazem Matki Boskiej Chełmskiej. Zwycięstwo pod  Berestecz-
kiem w dniu 30 czerwca przypisano łaskom płynącym od tej ikony36. Stam-
tąd właśnie podskarbi wielki koronny – Bogusław na Lesznie Leszczyński, 
na wiadomość o nagłej śmierci Marka Reya37, wysłał 5 lipca 1651 roku swe-
go pisarza skarbowego Jana Unuńskiego na odebranie wsi Stayne nazwaney. 
Miała być ona nieodwłocznie przezeń przekazana, podług Inwentarza i przy-
wileju królewskiego, w posesję wojskiemu lubelskiemu – Jakubowi Micha-
łowskiemu. W aktach grodzkich chełmskich nie natrafiono jednak na żaden 
dokument świadczący o wypełnieniu woli i rozkazu podskarbiego koronne-
go. Zachował się natomiast zapis sądowy, na mocy którego rzeczony wojski 
lubelski przekazał prawo do dzierżawienia Stajnego Bogusławowi Reyowi38. 

31 APL KGKr, RMO, ks. 1, op. cit., k. 285v-286.
32 R. Kozyrski, Popisy (okazowania) szlachty w Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku. 

Popis Chełmian z 7 sierpnia 1649 roku, „Rocznik Chełmski”, t. 7, 2001, s. 341-358.
33 APL, KGKr, RMO, ks. 3, k. 200.
34 APL, KGKr, RMO, ks.3, op. cit., k. 200v.
35 Zapewne jeszcze przed śmiercią Marka Reya i wobec niepełnoletności Bogusława, 

w dniu 5 kwietnia 1651 r. król przeniósł przywilej dzierżawienia tego regalium na Jana Do-
brzyckiego – APL, KGKr, RMO, ks. 1, op. cit., k. 739-740.

36 T. Lipiński, O koronacyach obrazów matki Boskiej w dawnej Polsce, „Biblioteka War-
szawska”, t. 4 (26), 1849, s. 445.

37 Marek Rey, brat Adama i syn Krzysztofa zmarł na kilka do kilkunastu dni przed 5 lipca 
1651 r.; APL. KGCh, Zapisy, ks. 26, op. cit., k. 375v-376. 

38 Ibidem, k. 376-376v.
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Dodajmy, iż w bitwie pod  Beresteczkiem uczestniczył poczet pospolite-
go ruszenia wystawiony w imieniu niepełnoletniego Bogusława39. Liczba 
żołnierzy tego pocztu nie jest znana.

Marek Rey zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Jak wynika z za-
pisu w aktach grodzkich krasnostawskich, został zabity w potrzebie40. Mu-
siała ta potrzeba być i ważna i patriotyczna zarazem. W ówczesnym języku 
potrzeba oznaczała m.in. wyprawę wojenną, potyczkę, walkę, bitwę, akcję 
lub kampanię wojenną41. Biskup Jakub Susza, opisując herby znamienitszej 
szlachty chełmskiej zdobiące Górę Chełmską, gdzie znajdowała się cerkiew 
z cudownym Obrazem Najświętszej Marii Panny, zapisał był, iż tkwiała na 
gorze Chełmskiey Oksza Reiowska niewinności Oyczystey świadkiem; ktora 
krwią za Oyczyzynę na nim [w domyśle: herbie] wylaną, Dom ten [tzn. ród] 
upurpurowała. Na ktorey Okszy przyłbica ukoronowana, tym samym swoie 
poświadcza męstwo42. Zapis ten, z roku 1653, niedwuznacznie sugeruje, iż 
krew (w domyśle Marka Reya) wylana została za ojczyznę, może nie w regu-
larnej bitwie żołnierskiej, ale zapewne w jakiejś lokalnej potyczce wojennej, 
w obronie szlacheckiej wolności, honoru i – być może – rodziny.

Dodajmy, iż w tym czasie (lata 1652-1653) Ziemię Chełmską nawiedziła 
epidemia morowego powietrza, która szczególnie dotknęła wiele wsi, być 
może także niektóre wchodzące w skład dóbr rejowieckich43. Istnieją istotne 
przesłanki pozwalające twierdzić, że tak właśnie było. Na klęskę tę nałożyły 
się straty poniesione wskutek kozackich i tatarskich rabacji wojskowych. 
Spowodowało to poważne zubożenie nie tylko licznych folwarków prywat-
nych i królewskich, ale również gospodarstw kmiecych. Wkrótce do tych 
nieszczęść dołączyły się skutki przechodów wojsk szwedzkich. Logiczne, 
że przynajmniej część z tych zniszczeń w pewnym stopniu dotknąć musiała 
klucz rejowiecki.

15 stycznia 1655 roku prawny opiekun młodocianego Bogusława, jego 
szwagier Franciszek Gorzkowski44, podstarości natenczas krasnostawski, 

39 J. Ternes, Udział Rejów w samorządzie szlacheckim ziemi chełmskiej w XVI-XVII w., ma-
szynopis niepublikowany, 2005, s. 6.

40 Ibidem, s. 21.
41 Vide A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka…, op. cit., t. 4, Warszawa 1908, 

s. 818.
42 Phenix tertiato redivivus albo obraz starożytny chełmski Panny y Matki Przenajświętszej 

sławą cudownych swoich dzieł, potrzecie ożyły pracą J.W. Imc. X. Jakuba Suszy Biskupa Chełm-
skiego y Bełzkiego, Opata Żydyczynskiego. Z dozwoleniem Zwierzchności Roku MDCLXXXIV na 
Świat wydany. W Drukarni Akademii Zamoyskiey. Do autopsji wykorzystano maszynopisową 
kopię tego dzieła, znajdującą się w Muzeum Chełmskim w Chełmie, s. 5-6.

43 J. R. Szaflik, Wieś chełmska…, op. cit., s. 51.
44 Franciszek Gorzkowski (zm. ok. 1677 r.) naprzód był ożeniony z Bogumiłą Latyczyńską 

a po jej śmierci pojął za żonę Annę Reyównę, siostrę Bogusława; vide. APL KGKr, RMO, ks. 7, 
515v-516, 518-518v. Z drugiego małżeństwa narodziła się Teodora, późniejsza żona Andrzeja 
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wyarendował miasto Rejowiec z dworem i przynależnymi do klucza wsia-
mi szlachetnemu Aleksandrowi Brzezickiemu45. (Gorzkowski był wówczas 
właścicielem Siennicy Wierzbięciny, zajmującej 73/4 łana46 oraz posiadał wój-
tostwo w Siennicy Królewskiej47). Niewykluczone, iż dzierżawa wiązała się 
z gospodarczymi skutkami Tatarskiey invasiey, jaka zaszła rok wcześniej, 
skutkiem czego Ziemia Chełmska poniosła znaczne szkody48. Konieczność 
zajęcia się z tej przyczyny przez Gorzkowskiego problemami starostwa 
i własnych dóbr z jednej strony oraz dość powszechna ówczesna skłonność 
szlachty do wydzierżawiania innym swych majętności (unikanie kłopotów 
związanych z osobistym angażowaniem się w prowadzenie folwarków) mo-
gły wpłynąć na decyzję Bogusławowego opiekuna. 

Gorzkowski zajmował się wprawdzie handlem zbożem, nie płacąc jednak 
w terminie należności za skupione ziarno, zmuszony był oddawać w zastaw 
własne dobra siennickie (Siennica Wierzbięcina)49.

29 maja 1655 roku dokonano na nowo wyliczenia łanów w celu wyznacze-
nia liczby rekrutów do piechoty łanowej. Z każdego półłanka bowiem miano 
wyprawić pieszych dwoch, pieniędzy oddać florenów 7 groszy 21/2 50. Tak więc 
z klucza rejowieckiego wyznaczono do udziału w wojnie polsko-szwedzkiej 
prawdopodobnie 34 piechurów. Przy ówczesnym niedostatku rąk do pracy 
pańszczyźnianej stanowiło to dla dziedziców Rejowca poważny problem go-
spodarczy i ekonomiczny.

W 1656 roku wielka susza dotknęła całą Ziemię Chełmską, a więc także i klucz 
rejowiecki, zaś niski stan wód sprawił, iż zawieszona została praca młynów51. 

1 maja 1658 roku na wniosek Bogusława król Jan Kazimierz potwier-
dził specjalnym przywilejem jego prawo dziedziczne do majętności re-
jowieckiej52. Datę tę proponuję uznać jako dzień formalnego przejęcia od 
Gorzkowskiego tej majętności (nie był to jednak początek samodzielnego 

Ożarowskiego; vide APL KGKr, RMO, ks. 9, k. 36v-37v; KGKr, RMO, ks. 11, k. 183v. Fran-
ciszek Gorzkowski był w prostej linii synem Jana, dziedzica Siennicy Nadolnej, wnukiem 
Jakuba, dziedzica Czystej Dębiny i części Gorzkowa oraz prawnukiem Piotra – dziedzica 
całego Gorzkowa i Olchowca; APL, KZKr, Zapisy ks. 21, op. cit., k. 131, 154, 505, 596, 973; cf. 
APL, KZKr Zapisy, ks. 20, k. 62v.

45 APL, KGKr, RMO, Brzezicki in Bona Reiowiec et Villar eiusdem Intromissus, ks. 2, k. 
482-482v.

46 Ibidem, k. 620v. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od imienia Wierzbięty (Wierz-
bianty) – sędziego chełmskiego, właściciela tej części Siennicy w I połowie XV w.; S. Kuraś, 
Zbiór dokumentów..., Cz. III, op. cit., s. 282.

47 APL, KGKr, RMO, ks. 4, k. 411.
48 APL, KGKr, RMO, ks. 2, op. cit., k. 288.
49 Ibidem, k. 615.
50 APL, KGCh, RMO, ks. 1, op. cit., k. 690.
51 Ibidem, k. 803.
52 Ibidem, Ex parte Rey, k. 975-975v.
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nią zarządzania przez młodego, zapewne osiemnastoletniego Reya53). Jak 
bowiem wynika z rejestru podatku pobranego w 1662 roku od proboszcza 
rzymskokatolickiego parafii pawłowskiej i zwanego subsidium charitativum, 
Rejowiec formalnie należał nadal do prawnego opiekuna Bogusława. Miesz-
kał on w miejscowym dworze wraz z żoną Anną, jej bratem – młodocianym 
Bogusławem i ministrem zboru oraz jego siedmioosobową rodziną54.

Dobra rejowieckie arendował wówczas krótko kolejny dzierżawca, uro-
dzony Wilczopolski, po czym Gorzkowski zaciągnął na nich kolejny dług 
u Brzezickiego.

Zakończenie wojny nie oznaczało dla wielu miejscowości Ziemi Chełm-
skiej szybkiego powrotu do stabilizacji. Liczne rabacje wojskowe doprowa-
dziły do dalszego zubożenia szereg wsi i miasteczek (Kulik55, Łowcza56, Sos-
nowica57, Skierbieszów58, Pawłów59, Kamień60 i inne). Na szczęście owe fata-
lizmy ominęły klucz rejowiecki i tak zresztą obciążony długami. Niemniej 
sejmik Ziemi Chełmskiej we wrześniu 1660 roku postanowił, iż w celu wspo-
możenia skarbu Rzeczypospolitej i spłacenia zadłużenia względem wojska, 
również z dóbr ziemskich miano in genere pobrać podatek wynoszący od 
łanu pustego złotych pięć, zaś zasiedlonego – złotych dziesięć61. Tym sa-
mym sejmik zrównał we wspomnianych opłatach dobra ziemskie z dobrami 
królewskimi i duchownymi.

Przyjmując, iż wszystkie łany w kluczu rejowieckim były zagospodarowa-
ne rolniczo, Gorzkowski winien był odprowadzić na żołd 170 zł uchwalone-
go podatku.

Niebawem, 23 stycznia 1664 roku stawiło się we dworze Bogusława Reya 
czterech szlachetnie urodzonych, a wśród nich niedawny arendarz miej-
scowych dóbr - Aleksander Brzezicki, celem dokonania wwiązania w dobra 
Rejowca, Kobylego i Rubiego zastawionych za 20 tysięcy złotych niespłaco-
nego dotychczas długu, zaciągniętego u tegoż wierzyciela przez Franciszka 
Gorzkowskiego. Możemy się domyślać, iż Bogusław dowiedział się o tej za-
stawnej pożyczce dopiero w dniu najścia intromidenta wraz ze świadkami 
na jego siedzibę. 

53 Jak pisałem, w rodzinie Reyów utarł się zwyczaj uznawania za dorosłą osobę mężczy-
zny, który ukończył 24 lata.

54 AGAD, ASK, Dz. I, ks. 71, k. 78v-79
55 APL, KGCh, RMO, ks. 78, op. cit., k. 255v-256.
56 Ibidem, k. 487v-490v.
57 Ibidem, k. 506v-507v.
58 Ibidem, k. 537-537v.
59 Ibidem, k. 556v-559v
60 Ibidem, k. 566v-567v.
61 Ibidem, k. 165v.
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Najwidoczniej intromisja się nie powiodła, bowiem Brzezicki w lipcu tegoż 
roku podjął kolejną próbę zrekompensowania sobie nieodzyskanej dotąd po-
życzki przez zajęcie Rubiego i Wereszcz. Tym razem uczynił to m.in. w obec-
ności woźnego sądowego – nomen omen – Hiacynta Kota z … Rejowca. 

Dość zaskakująca, gdy idzie o stosunki własnościowe w kluczu rejowiec-
kim, jest notatka sądowa sporządzona w 1664 roku na okoliczność pobicia 
miejscowego mieszczanina przez dwu kmieci z Wereszcz Królewskich62. 
Wynika z niej jednoznacznie, iż dziedzicem Rejowca był wonczas Włady-
sław Rey, bratanek nieżyjącego już Marka Reya, późniejszy wojewoda lubel-
ski. Niewykluczone, że z potrzeby utrzymania dóbr rejowieckich w rękach 
Okszyców, mogły one na parę lat być przekazane właśnie jemu jako osobie 
pochodzącej z rodu. Być może chodziło o pozbawienie Franciszka Gorzkow-
skiego prawa do zarządzania majętnością rejowiecką, mimo iż pozostawał 
on plenipotentem Władysława63. Szczegóły kontraktu w tej sprawie zawarte-
go między kuzynami wymagają odrębnych badań.

Prawdopodobnie w niedzielę 19 lutego 1668 roku w Ożarowie (Sando-
mierskie) odbył się ślub Bogusława Reya z Anną Ożarowską, córką Krzysz-
tofa i Anny z Kuroszów. Jako oprawę posagową zapisała ona 21 lutego mę-
żowi dwie kwoty po 8 tysięcy złotych, gwarantując je na własnych dobrach64. 
Bogusław natomiast odwzajemnił się był żonie zapisem połowy swoich dóbr 
(mediatete Bonum Suorum), otrzymanych w spadku po ojcu65. (Wieś kró-
lewska Stajne w całości posesjonowana była już wówczas przez Grzegorza 
Samuela Prażmowskiego, który w roku następnym - decyzją króla – przeka-
zał ją Janowi i Rozalii Wieszczyckim66).

W tym miejscu warto dodać, iż kontakty Ożarowskich z Reyami, jak 
dowodził przytaczany już Antoni Rey, datowały się co najmniej od ślubu 
Katarzyny Ożarowskiej z Markiem Reyem, dla którego było to już drugie 
małżeństwo (po Stanisławie Gołuchowskiej)67. Ze związku tego narodziły się 
córki Elżbieta, i Anna oraz syn Bogusław właśnie. Znał on zatem – poprzez 
matkę - rodzinę Ożarowskich i zapewne dobrze był zorientowany w stopniu 
bogactwa przyszłych teściów.

Ród Ożarowskich żył był zresztą na terenie Ziemi Chełmskiej już w latach 
dziesiątych szesnastego stulecia; mianowicie w roku 1515 Anna, wdowa po 
Jakubie z tej familii sprzedała swoje części w Bzowcu i Chłaniowie68. Znacz-

62 Ibidem, k. 1106v.
63 APL, KGKr, RMO, ks. 4, op. cit., k. 1035.
64 APL, KGCh, RMO, ks. 43, k. 4.
65 APL, KGCh, Zapisy, ks. 29, k. 150-152.
66 Przekazanie dóbr zostało odnotowane w aktach grodzkich chełmskich pod datą 20 lip-

ca 1669 r.; ibidem, k. 441-441v.
67 ARG, op. cit., s. 9.
68 APL, KZKr, Zapisy, ks. 3,op. cit., k. 224v .
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nie wcześniej, bo już w roku 1452 Stanisława Ożarowskiego odnotowały akta 
konsystorskie lubelskie69.

Niedługo po ślubie, a mianowicie 20 lipca 1668 roku, Bogusław zastawił 
wieś dziedziczną Wereszcze wraz z dworem (cum Curia) i pertynencjami za 
kwotę 4 tysięcy złotych aktualnemu arendarzowi części dóbr rejowieckich 
Aleksandrowi Brzezickiemu, pod warunkiem wszakże, iż gdyby po roku nie 
oddał mu należności, miałby nadal prawo do czerpania dochodów z zasta-
wionej wsi w celu spłaty zadłużenia70. Podobna sytuacja, o czym wcześniej 
wspomniałem, przydarzyła się Mikołajowi Reyowi–juniorowi, synowi pisa-
rza z długiem zaciągniętym u Mateusza Otwinowskiego.

Położenie Bogusława było naonczas niefortunne – większość dóbr Re-
jowca wraz z folwarkami znajdowała się w zastawnych dzierżawach i nie 
przynosiła mu żadnych intrat. Zapewne dlatego w kwietniu roku 1669 Bo-
gusław zapożyczył się u swego teścia na sumę 5 tysięcy florenów z prowizją 
wynoszącą aż 10 % i spłatą odbywającą się w cyklach rocznych71. Nie była 
to bynajmniej ostatnia pożyczka, jakie zaciągał w ciągu życia dziedzic klu-
cza rejowieckiego. Ciążył na nim mianowicie dług w kwocie 4.300 florenów 
odziedziczony po ojcu, który spłacił w kwietniu 1670 roku72.

W lutym 1671 roku w Bończy, dziedzicznej wsi Elżbiety, drugiej siostry 
Bogusława i żony Piotra Dunina Borkowskiego, chorążego bielskiego, od-
był się ślub ich córki Zofii ze Zbigniewem Suchodolskim73. Informacja ta 
jest istotna dla opisywanego tematu o tyle, że zrodzony z tego związku syn 
– Adam Suchodolski stał się potem, o czym jeszcze wspomnę, na krótko 
dziedzicem klucza rejowieckiego.

Malejące wpływy z dóbr zmuszały Bogusława do zaciągania kolejnych 
znacznych nieraz kredytów. I tak w 1673 roku zadłużył się on w Kolegium 
Pijarów w Chełmie in vim Reemptionis alias na Wyderka(u)f na kwotę 19 ty-
sięcy florenów. Po prawdzie jednak pieniądze te (a nadto także 1520 flo-
renów) pożyczył Gorzkowski, lecz wkrótce przekierował zasadniczy dług 
na faktycznego dziedzica majętności rejowieckiej. Dziewięć lat później Rey 
pożyczył od zakonu jeszcze 4 tysiące florenów i obu tych należności, obcią-
żonych rosnącą wciąż kwotowo prowizją oraz zagwarantowanych na jego 
kluczu, nie spłacił do śmierci74. Niekiedy uciekał się on również do instytu-

69 AAL, KGL, Rep 60A, ks. 2, k. 22.
70 APL, KGCh, Zapisy, ks. 29, op. cit., k. 225v-226.
71 Ibidem, k. 539v-540.
72 Ibidem, Brześciańska Reia Quietat, k. 572-572v.
73 APL, KGKr, RMO, ks. 12, op. cit., k. 878.
74 APL, KGCh, RMO, ks. 43, op. cit., k.43v; KGCh, RMO, ks. 5, op. cit., k. 633v. W świe-

tle tych dokumentów za nieścisłe należy uznać stwierdzenie Mieczysława Kseniaka, że była 
to faktyczna sprzedaż pijarom chełmskim części dóbr rejowieckich. Brak jest pisemnych 
potwierdzeń, by pijarzy rzeczywiście dokonali wyderkafowego zajęcia zastawionej przez Bo-
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cji zastawu (w lipcu 1668 r. zastawił on wspomnianą wieś Wereszcze wraz 
z pertynencjami za sumę 4 tysięcy złotych, zaś równo dziesięć lat później - za 
kwotę 5 tysięcy złotych). Możliwe, iż pijarzy czerpali pewne dochody z fol-
warków znajdujących się w dobrach rejowieckich (np. z folwarku kobylskie-
go), jednak brak jest potwierdzeń, iż zastawionymi dobrami bezpośrednio 
zarządzali. Tak więc transakcje dłużne Reya z pijarami chełmskimi miały 
w rzeczywistości charakter długoterminowych pożyczek (nie nosiły w sen-
sie ówczesnego prawa ziemskiego znamion aktu kupna-sprzedaży).

W niedzielę 13 czerwca 1677 roku w Rejowcu spisane zostało pewne i nie-
odmienne postanowienie miedzy Anną Gorzkowską, siostrą Bogusława, już 
wówczas owdowiałą75, a Andrzejem z Ożarowa Ożarowskim w sprawie za-
pisania mu dóbr Siennicy Nadolnej alias Wierzbienney, czterdziestu tysięcy 
złotych i wójtostwa w Siennicy Królewskiej76. Zapis wiązał się z wydaniem za 
tegoż Ożarowskiego córki Teodory, siostrzenicy Bogusława (ślub odbył się 
nazajutrz, w poniedziałek, prawdopodobnie również w Rejowcu, niewyklu-
czone, że w miejscowym zborze). W postanowieniu tym Andrzej Ożarowski 
zobligowany został do pokrycia kosztów wykupu u króla rzeczonego wójto-
stwa, spłacenia pośledniejszych długow plus minus dwadzieścia Tysięcy Złotych 
Polskich, gwarantowanych na Siennicy Wierzbiennej oraz zapisania przyszłej 
żonie osiemnastu tysięcy złotych dożywocia77. W przypadku zbycia Siennicy 
Wierzbiennej Ożarowski zobowiązywał się do zagwarantowania Teodorze 
równoważnej sumy na własnych dobrach, leżących w powiecie sandomier-
skim. Porozumienie spisano w obecności Piotra i Mścisława Konstantego 
Ożarowskich, Bogusława Reya, Wespazjana Siennickiego i Krzysztofa Rup-
niewskiego78. Kontrakt dla nowożeńca był – przyznajmy – dość kosztowny, 
jednakże Ożarowscy do biednej szlachty nie należeli.

Powrót zastawionych dóbr do Bogusława, zwłaszcza folwarków, mu-
siał okresowo poprawić jego ekonomiczną sytuację i pozytywnie wpłynąć 
na publiczny wizerunek klucza. Częściowym potwierdzeniem tej tezy jest 
ucieczka do Rejowca dwóch kmieci wraz z rodzinami i dobytkiem – Maksy-

gusława Reya części klucza rejowieckiego, skoro po śmierci dziedzica jego sukcesorzy uczy-
nili dziedzinę przedmiotem obrotu prawnego (3 donacje, 2 sprzedaże), mimo niespłacenia 
pijarom dłużnych sum; Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków – Delega-
tura w Chełmie (dalej jako AUZCh), M Kseniak, Opracowanie ewidencyjne parku pałacowego 
w Rejowcu woj. chełmskie (konsultacja D. Fijałkowski), maszynopis, ks. 740, Lublin 1979, 
s. 2. Tę samą nieścisłość popełniła Izabella Mazur, Zespół pałacowo-parkowy w Rejowcu, woj. 
chełmskie. Dokumentacja naukowo-historyczna wyk. na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Chełmie, maszynopis, Lublin 1981, AUZCh, ks. 476, s. 16.

75 Franciszek Gorzkowski, mąż Anny, nie żył już w roku 1675.
76 APL, KGKr, RMO, ks. 12, op. cit., k. 838-840.
77 Ibidem, k. 838v-839.
78 Ibidem, k. 840.
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ma Puchwanika z Turnej, poddanego Krzysztofa Sosnowskiego79 oraz Mate-
usza Niłypiczuka ze wsi Górki, poddanego Mikołaja Wietrzyńskiego80. Obaj 
włościanie zostali przez ich właścicieli oszacowani po tysiącu nowych marek 
monety polskiey. Przede wszystkim jednak zarówno Sosnowski jak i Wie-
trzyński ubiegali się o zwrot zbiegów. Bogusław nie reagował zrazu na ich 
wezwania, sądząc, że zrezygnują z wyegzekwowania prawa do odzyskania 
nieposłusznych kmieci, ponadto zaś kwoty rekompensaty za ich zatrzyma-
nie w Rejowcu były dlań zbyt wysokie, jak na możliwości finansowe. Sprawa 
w końcu oparła się o sąd grodzki w Chełmie, który nakazał Bogusławowi 
odesłać kmieci do ich panów. Tak też się stało.

Dodajmy jeszcze, iż w roku 1686 Anna Gorzkowska przepisała na obrot-
nego zięcia, Andrzeja Ożarowskiego81 - do egzekucji - sumę półtora tysiąca 
złotych, jaką na mocy testamentu otrzymać miała od stryjecznego brata, 
Władysława Reya, jednakże sukcesorowie testatora wstrzymywali się z re-
alizacją zapisu. On sam zaś, zapewne na skutek różnych koneksji, wystarał 
się u króla Sobieskiego o wójtostwo krasnostawskie82.

20 lipca 1678 r. małżonkowie Reyowie oraz opiekun Anny i brat jednocze-
śnie Andrzej Ożarowski (czyżby jeszcze wówczas była ona osobą niepełno-
letnią w sensie prawnym ? – nie wydaje się to prawdopodobne) za 4 tysiące 
florenów zastawili na 3 lata u Jana i Anny Pietkiewiczów wieś Wereszcze 
Rejowe, godząc się na natychmiastową intromisję pożyczkodawców na te 
dobra83.

W roku następnym Bogusław wynegocjował z chełmskim Kolegium Pi-
jarskim odroczenie spłaty odsetek od zaciągniętej wcześniej pożyczki na 
Wyderka(u)f, które wzrosły już do kwoty 1.330 florenów, przez co suma Re-
jowych zobowiązań u tego wierzyciela podniosła się do dwudziestu tysięcy 
trzystu trzydziestu florenów84. Zabezpieczeniem dla pijarów był zapis tego 
długu na Rejowcu, Kobylem, Rubiem i Wereszczach (już przecież gdzie in-
dziej zastawionych, o czym prawdopodobnie pożyczkodawcy nie wiedzieli). 
Odsetki od długów, podobnie jak i zasadnicze pożyczki kapitałowe, zostały 
wypłacone zakonnikom już po śmierci dziedzica rejowieckiego.

79 APL, KGCh, Dekrety, ks. 32, k. 798.
80 Ibidem, k. 905-906.
81 W 1682 r. wszedł on, drogą intromisji, w czasowe posiadanie Siennicy Różanej, za nie-

spłaconą przez Aleksandra Blinowskiego pożyczkę, wynosząca bez prowizji 6 tysięcy zł., 
mimo protestów pożyczkobiorcy; cf. APL, KGKr, RMO, ks. 12, op. cit., k. 904-904v.

82 APL, KGKr, RMO, ks. 20, k. 38v.
83 APL, KGCh, Zapisy, ks. 30, k. 660-660v. Andrzej i Anna byli rodzeństwem, oboje jednak 

unikali podawania w dokumentach sądowych imion rodziców.
84 APL, KGCh, RMO, ks. 99, k 554v-555.
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Na kilka lat przed śmiercią (1685 r.) Bogusław zorganizował w miejsco-
wym zborze synod ewangelicki, na którym wybrano Daniela Arama, mini-
stra zboru piaseckiego, seniorem całego dystryktu85. 

 W roku 1691 Bogusław zmarł, zapewne nie później niż do końca sierp-
nia, co wynika z różnych pośrednich źródeł i porównania dat między nimi.

O jakości życia małżeństwa Anny i Bogusława Reyów, stopniu zaintere-
sowania dziedzica sprawami gospodarczymi oraz o wzajemnych ich stosun-
kach, świadczyć może Regestr pozostałych rzeczy ruchomych po nieboszczyku 
Świętey pamięci(…) Panu Bogusławie z Nagłowic Reiu spisany przez Annę 
II voto Łebkowską w roku 169686.

Spis otwierał kontusz87 złocisty, granatowy, bogaty w nitkowe guziki srebrne, 
po nim zaś wymieniony został aksamitny czarny, z guzikami złotymi nitkowy-
mi i białymi listwami, ozdobionymi drobnym kwieciem, w którym to ubiorze 
pochowano nieboszczyka. Bogusław pozostawił po sobie jeszcze pięć innych 
kontuszów (szary sukienny, zielony w kwiaty koloru kawowego przetarty ba-
rzo, ceglasty z francuskiego sukna, ryszami tj. falbanami iuż Szpetnemi podszyty, 
czarny, także z francuskiego materiału, popielicami podbity, siatkowy sukien-
ny letni, bez listwow barzo pochodzony i granatowy, podszyty lisimi grzbietami, 
także podniszczony). Z ubiorów zwierzchnich Anna wymieniła nadto cztery 
żupany, które od XVI wieku noszone były przez szlachtę razem z kontusza-
mi88 (różowy artasowy ze złocistymi guzikami nitkowymi89, biały z indyjskiego 

85 W. Kłaczewski, Zbory różnowiercze w Piaskach i ich patronowie, „Rocznik Lubelski”, 
t. 21, 1979, s. 71.

86 APL, KGCh, Dekrety, Inter Gnosos Gorzkowska et Suchodolska ac Gnosani Łebkowska, 
Decretum, ks. 37, op. cit., k. 312-314.

87 Kontusz był rodzajem długiej męskiej sukni, sięgającej poniżej kolan, rozciętej z przodu 
i zapinanej na haftki lub guzy (mogło ich być nawet 27). Cechę charakterystyczną kontusza 
stanowiły rozcięte rękawy, luźno zwisające lub zarzucone na plecy. Noszono go jako zwierzch-
nią szatę żupana, od którego miał zazwyczaj ciemniejsza barwę. Uważany był za narodowy 
strój szlachty polskiej, mimo iż dotarł do Polski z Węgier, a miał proweniencję wschodnią; 
vide Jadwiga Szyposz, Odzież szlachty w świetle inwentarzy ruchomości zawartych w aktach 
grodzkich i ziemskich województwa krakowskiego z lat 1645-1670, „Kwartalnik Historii Kultu-
ry Materialnej”,nr 3, Warszawa 1981, s. 351. cf. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, 
Słownik języka…,op. cit., t. 2, Warszawa 1902, s. 457; Encyklopedia powszechna PWN, t. 2, 
Warszawa 1984, s. 553.

88 Żupan wywodził się pierwotnie z chłopskiej sukmany. Sięgał powyżej kostek, miał wą-
skie długie rękawy, niski stojący kołnierz, spięty broszą lub guzem, w biodrach przy pasie 
silnie sfałdowany ku tyłowi, zaś z przodu zapinany na haftki, guzy lub pętle. Zwykle przepa-
sywano go pasem, do którego przytraczano szablę. W omawianym okresie przechodził on 
wyraźne zmiany długości i szerokości oraz kroju kołnierza; vide J. Szyposz, Odzież szlachty…, 
op. cit., s. 350. Jak pisali Władysław Czapliński i Józef Długosz, Życie codzienne magnaterii 
polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976, s.107, przypominał on noszoną obecnie przez księży 
rewerendę; cf. Encyklopedia powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1987, s. 919.

89 Domyślać się można, że ten właśnie żupan – jako będący w najlepszym stanie - założono 
Bogusławowi na ostatnia drogę (nie można wykluczyć, iż była to ostatnia wola zmarłego). Jak 
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atłasu, w kwiateczki Złote maleńkie, iuż przybrukany, ceglasty w barwie oraz 
karmazynowy tabinowy, czyli z jedwabnej materii uszyty90, te ostatnie także 
okrutnie pochodzone). Za Zbigniewem Kuchowiczem91 powtórzyć tutaj nale-
ży, że kanon ówczesnej estetyki ubiorów preferował kolorystykę jaskrawą, 
ostrą w tonacji, zatem barwa zwierzchnich okryć Bogusława w tym kanonie 
się mieściła. Moda ta, zdaniem Anny Dymmel92, nastała z początkiem lat dwu-
dziestych XVII wieku. Jednocześnie też noszono ubiory czarne, stanowiące 
wyraz poglądów religijnych, zwłaszcza kalwińskich93, w czym również nie od-
stępował Bogusław od większości wyznawców.

Dziedzic na Rejowcu lubował się zapewne w polowaniach, o czym świad-
czą pozostałe po nim dwie czapki z soboli, z których [nieboszczyk] w drugiey 
leży94, dwa rządziki, czyli stroje do jazdy konno wierzchem: pierwszy, któ-
ry zaraz po weselu robiono, mający w sobie 26 łutów srebra ofiarowanego 
przez Annę z Starey szabli Oycowskiey95 oraz drugi biały, kulbaka, wprawdzie 
haftowana srebrem i złotem, lecz dużo popsowana, (szczególnie w grzbiecie 
wykonanym z lisich skór), zapewne od częstego użytkowania, dwie szable 
(jedna z rękojeścią kościaną, druga ze srebrną) i czternaście grzbietów li-
sich domowego szczwania, ale od molów zleżałe oraz dwanaście szlam, czy-
li skór z brzuchów i boków lisich. Z broni palnej Bogusław posiadał sześć 
strzelb większych i dwie pary pistoletów. Był zatem – na co wskazuje jego 
wcale pokaźny arsenalik wraz z trofeami – zapalonym myśliwym.

Po Bogusławie pozostał we dworze rejowieckim także zegar stołowy i dwa 
małe zegarki, z których jeden był podarkiem mężowskim dla Anny przywie-
zionym z Warszawy, drugi zaś przedślubnym prezentem dla niej, ofiarowa-
nym przez przyszłą teściową. Z zastawy i galanterii stołowej inwentarz wy-
mieniał dwanaście półmisków nowszych i starych pięć, osiemnaście talerzy, 
w tym sześć dawnych, trzy misy, cztery lichtarze, miednicę z konewką do 
ablucji i kufel piwny, a to wszystko cynowe96, a także dwadzieścia dwa bryty 
obicia gdańskiego do ścian, zapewne nigdy niewykorzystane. Z tzw. miedzi 

pisał Zbigniew Kuchowicz, Człowiek polskiego …, op. cit.,s. 183, kolor czarny i biały uosabiały 
śmierć, inne zaś jasne barwy – świętość.

90 M. Taszycka, Włoskie tkaniny jedwabne w Krakowie w drugiej połowie XVII wieku, 
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. 26, nr 2, 1978, s. 141.

91 Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego…, op. cit., s. 183.
92 A. Dymmel, Ubiór jako wyznacznik pozycji społecznej mieszczan lubelskich w drugiej poło-

wie XVI i w XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. 31, nr 2, 1983, s. 204.
93 Ibidem, s. 203.
94 Oznaczałoby to, że Bogusława pochowano w czapce z soboli.
95 APL, KGCh, Dekrety, ks. 37, op. cit., k. 312v
96 Pisał E. Rastawiecki, Spominki historyczno-artystyczne, „Biblioteka Warszawska”, t. 1/5, 

1859, s. 176-177, iż naczynia cynowe, z uwagi na wysokie ceny naczyń porcelanowych, już 
od XVI w. zastępowały mniej dogodne drewniane i bardzo długo czyniły obsługę stołów nawet 
zamożniejszych.
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kuchennej Anna odnotowała jedynie dwa kucharskie kociołki i patelniczkę 
zpaloną, zaś z miedzi browarnej – trzy banie gorzałczane, kociołek do zacie-
ru i kocioł piwny, które z uwagi na ich zły stan, Anna zmuszona była napra-
wić. Jak widać, Bogusław produkował głównie gorzałkę, która z pewnością 
przynosiła dochód pozwalający na codzienną egzystencję w niełatwych wa-
runkach (ucieczki poddanych z dóbr z jednej strony i sarmacki sposób życia 
rejowieckiego dziedzica z drugiej).

Jeśli przyjąć za Andrzejem Pośpiechem klasyfikację szlachty pod wzglę-
dem posiadanych wsi, to według niej Bogusław Rey mógłby być zaliczony 
do szlachty średniozamożnej, o czym dodatkowo świadczy pozostały po nim 
zestaw naczyń cynowych97. Liczne długi społeczną pozycję jego bardzo osła-
biły, zwłaszcza po 1680 roku.

Bogusław pozostawił również dość starą karetę, u której koła popsowane 
połamane wszytkie y kozły dobrze nadłamane, wózek do przejażdżek kupiony 
w Gdańsku, podbity plisą różową już wytartą, kolaskę w połowie przykrywa-
ną, dość zniszczoną, dwa wozy tzw. skarbne, tj. służące do przewożenia żyw-
ności lub do celów skarbowych98, półkoszkami opletane, nieokute, z których 
jeden całkowicie pozbawiony był zadaszenia, a na drugim zaledwie kilka 
kawałków skóry tu i ówdzie99, a nadto dwie szkuty100, jedna na wodzie zacu-
mowana, a druga iescze za nieboszczyka wyciągniona została na ląd oraz du-
basek101 na Chłopow cztery. Posiadanie własnego transportu rzecznego wią-
zało się z produkcją i sprzedażą zbóż uprawianych w miejscowym, zapewne 
kobylskim, folwarku. Wożono je do spławu mającego swą stację początkową 
w Stężycy nad Wieprzem, (zwanej naówczas Stężyczką), nieopodal Krasne-
gostawu102.

97 A, Pośpiech, Majątek osobisty szlachcica w świetle wielkopolskich pośmiertnych inwenta-
rzy ruchomości z XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. 29, nr 4, Warszawa 
1981, s. 469-470.

98 Cf. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka…, op. cit., t. 6, Warszawa 
1915, s. 132. 

99 APL KGCh, Dekrety, ks. 37, op. cit., k. 313.
100 Szkuta – to statek żaglowy rzeczny, płaskodenny, służący do przewożenia materiałów 

sypkich (np. zboża), zaopatrzony również w 18-24 wioseł, o wyporności nawet powyżej 100 
ton (54 łaszty). Bywały też szkuty o mniejszej wyporności, obsługiwane przez 7-10 wioślarzy; 
cf. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka…, op. cit., t. 6, Warszawa 1915, 
s. 627.

101 Dubasek – mały stateczek żaglowo-wiosłowy, o niewielkiej wyporności, służący do że-
glugi śródlądowej, służący raczej do transportu małych ilości materiałów sypkich.

102 W I połowie XVII wieku była to duża wieś, licząca tak osiadłych iako y Zagrodnikow Nro 
52; vide APL, KGKr, RMO, ks. 3, op. cit., k. 1014.; w roku 1662 natomiast, stanowiąca tenutę 
starosty krasnostawskiego – Felicjana Potockiego, miejscowość ta zamieszkana była przez 
ponad 290 osób dorosłych; vide AGAD, ASK Dz. I, ks. 71 k. 112.
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Plonowanie w folwarku rejowieckim odbiegało jednak znacznie od wyników 
osiąganych choćby w niedalekich dobrach depułtyckich, gdzie z 1 kopy jęcz-
mienia młócono od 0,5 do 0,75 korca103, natomiast 1 kopa pszenicy ozimej i jarej 
oraz żyta, grochu, gryki i tatarki dostarczały tam średnio 0,5 korca zboża104.

Tymczasem z 519 kóp pszenicy ozimej namłócono w Rejowcu zaledwie 
korcy miary Chełmskiey Sto dziesięć (wydajność z jednej kopy wynosiła zatem 
0,21 korca, czyli około 25 kg ziarna), i tyleż samo z 328 kóp żyta (wydajność 
wyniosła 0,33 korca ziarna). Nieco lepiej plonowały jęczmień (z każdej kopy 
uzyskano 0,35 korca ziarna) i owies (każda kopa dostarczyła 0,5 korca na-
sion). Wielkość plonów w czystym ziarnie, którą Anna wpisała jako odebra-
ną od gumiennego po śmierci Bogusława, wyniosła dla czterech podstawo-
wych zbóż (pszenica, jęczmień, żyto i owies) w sumie ponad 450 korców105. 
Jeżeli przyjmiemy z dokładnością do jedności, że jeden korzec zbóż mierzył 
120 litrów106, a średni ciężar właściwy litra zbóż wynosił nie więcej niż 1 kilo-
gram107, wielkość plonów nie przekroczyła 55 ton. 

W świetle powyższych wyliczeń zrozumiała zatem staje się decyzja Bogu-
sława o wyłączeniu z nawodnej eksploatacji jednej szkuty. Jednakże posia-
danie dwu szkut sugeruje, iż we wczesnym okresie zarządzania majętnością 
rejowiecką jej dziedzic wykazywał większą troskę o stan folwarku i uzyski-
wał wyższe plony zbóż.

Nie całkiem na marginesie powyższych uwag o plonowaniu należy za-
uważyć, że zarówno w Kotlinie Rejowieckiej jak i na Równinie Depułtyckiej 
podstawowymi roślinami uprawowymi były pszenica i jęczmień. 

Nawet jeśli uwzględnić krytyczne uwagi historyków kultury materialnej 
(A. Sucheni-Grabowska, J. Topolski108), że podawane w lustracjach plony, 

103 Na podstawie informacji podanych przez J. Szymańskiego, Nauki pomocnicze…, op. 
cit., Warszawa 1983, s. 176, można przyjąć, że dawny korzec mierzył nawet 315 l, aczkolwiek 
jego wielkość różniła się także w obrębie Ziemi Chełmskiej (wyróżniano korzec chełmski 
i krasnostawski). Zdaniem W. Odyńca, cyt. za G. Myśliwskim, Miary i miernicy na Mazowszu 
od XII do drugiej połowy XVI wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 3-4, 1997, 
s. 337, korzec miary chełmińskiej, popularnej także w Małopolsce, w drugiej poł. XVI w. mie-
rzył 54,97 l. Jak pisała Alicja Falniowska-Gradowska, Miary zbożowe w województwie krakow-
skim w XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 4, 1965, s. 668, korzec był 
miarą naczyniową nasypową, to jest taką, której wielkość określały specjalne naczynia wzor-
cowe, przechowywane w ratuszach miast powiatowych.

104 APL, KGKr, RMO, Blinowskiego Protestatio, ks. 6, op. cit., k. 1239v.
105 Namłócono sto dziesięć korców pszenicy ozimej miary chełmskiej, tyle samo korców 

żyta, sto trzydzieści pięć korców jęczmienia i sto korców owsa.
106 Cf. J. Szymański, Nauki pomocnicze…, op. cit., Warszawa 1983, s. 177, tab. 7.
107 A. Lempka (red.), Towaroznawstwo produktów spożywczych, Warszawa 1975, s. 302, 

tab. 18/IV
108 Cf. np. A. Sucheni-Grabowska, Materiały do dziejów kultury materialnej chłopów w wo-

jewództwie sieradzkim i Ziemi Wieluńskiej w XVI wieku, „Studia z Dziejów Gospodarstwa 
Wiejskiego”, t. 2, 1959, s. 227. 
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wynoszące 0,5 korca zboża z kopy, były celowo zaniżane dla celów podat-
kowych, to nie ma powodu, aby posądzać gumiennego rejowieckiego, iż 
celowo, dla procesu spadkowego Anny, zaniżył wielkość omłotów. Można 
natomiast stwierdzić, w odniesieniu do innych badań109, iż plony o objętości 
poniżej pół korca z kopy należy ocenić jako bardzo słabe. W innych regio-
nach kraju istniało bowiem przekonanie, wynikające z doświadczeń agro-
technicznych, że na dobrej glebie zboża powinny wydawać plon nie mniej-
szy niż 1,5 korca ziaren z jednej kopy.

Zdaniem Ireny Rychlikowej, w odniesieniu do ziemi ruskiej, a więc także 
do terytorium Ziemi Chełmskiej, gdzie miary korca były większe110 niż w głębi 
kraju, wydajność 0,5 korca z jednej kopy zboża należy uznać za niedyskusyjną, 
przyjętą przez lustratorów dóbr królewskich. Plony z folwarku rejowieckiego 
w roku zgonu Bogusława jednak tej normy omłotowości nie osiągały.

Po Bogusławie zostały również zwierzęta hodowlane w różnym wieku. 
Było to pięć Koni cugowych, w tym jeden barzo stary Parypka, polowy domo-
wego chowania i równie stary szary Bachmat, norzycą zepsowany111, sześć 
źrebców do bron, dwa podjezdki (młode koniki pod jazdę wierzchem) ma-
słowate czyli bułane, dwanaście kobył roboczych, z których cztery okrutnie 
stare i troje rocznych źrebiąt.

Bydła co kolwiek iest, wszystko moie własne, za moy grosz kupowane, bo 
go ia [w folwarku po ślubie] nie zastałam – wyjaśniła w regestrze Anna. 
Część rogacizny, należąca do Bogusława, znajdowała się u jego opie-
kunów112 (Gorzkowskich) i dopiero po jego zejściu została zwrócona; 
w sumie z cielętami było to jedenaście sztuk, przy czym połowa z nich 
poprzedniej zimy (1695/1696) padła. Pozostało również dwieście owiec, 
z których pięćdziesiąt Anna odkupiła od swego męża113, płacąc każdą po Zło-
tych Piąci114.

109 Np. A. Wawrzyńczykowa, Problem wysokości plonów w królewszczyznach mazowieckich 
w drugiej połowie XVI i pierwszej ćwierci XVII wieku, „Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiej-
skiego”, t. 4, z. 1, 1961, s. 87 i nn.

110 I. Rychlikowa, Lustracja 1564-1566 r. jako podstawa szacunku dochodu z gospodarki 
polowej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. 22, nr 4, 1974, s. 690.

111 Norzyca – to choroba torebek śluzowych u zwierząt, powodująca tworzenie się na kar-
ku wrzodów i nacieków; cf. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka…,, op. 
cit., s. 408.

112 APL KGCh, Dekrety, ks. 37, op. cit., k. 313v.
113 Zgodnie z ówczesnym prawem, w małżeństwie istniała odrębność majątkowa, stąd licz-

ne w aktach grodzkich chełmskich z XVII wieku zapisy dożywocia i kontrakty małżeńskie 
w sprawie wzajemnego udzielania pożyczek finansowych. Pisał o tym dobitnie Przemysław 
Dąbkowski, Zarys prawa…, op. cit., s. 126, że nie znało prawo polskie wspólności majątkowej 
ogólnej, a choćby nawet wspólności dorobku. Wspólność odnosiła się jedynie do użytkowania.

114 APL KGCh, Dekrety, ks. 37, op. cit., k. 313v.
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Zastanawia brak w tym rejestrze trzody chlewnej i ptactwa domowego, 
co oznacza, że zapewne ich pod koniec życia Bogusława w folwarku nie ho-
dowano. Musiało to w oczywisty sposób wpływać na jakość wyżywienia za-
równo samych właścicieli klucza, jak i służby dworskiej, a także na poziom 
samowystarczalności dworu co do zaopatrzenia w żywność. Można speku-
lować, iż podstawę diety mięsnej – w określonych porach roku - stanowiła 
jagnięcina.

Jednocześnie warto zauważyć, że brak we dworze własnej trzody chlew-
nej oraz bydła mlecznego obniżały możliwość wytwarzania wartościowego 
dla upraw polowych – obornika. Stosowanie trójpolowego systemu uprawy 
ziemi bez jej naturalnego nawożenia nie gwarantowało bowiem pożąda-
nych plonów. Ten fakt musiał niekorzystnie wpływać na wydajność upraw 
w folwarku rejowieckim, co potwierdza pośrednio inwentarz Anny po Reyu 
Łebkowskiej. Należy przy tym nadmienić, iż w innych dobrach (np. depuł-
tyckich), przy podziałach majątkowych obornik, zwany nawozem, stanowił 
w owych czasach prawny przedmiot tych podziałów115.

Żaliła się w rzeczonym dokumencie Anna, że mąż nie pozostawił żadnych 
klejnotów w srebrze lub złocie, a przed śmiercią powrócił z zagranicy wy-
łącznie dzięki łasce i opiece swoich sióstr (jak można z tego lakonicznego 
zapisu domniemywać, siostry opłaciły koszty powrotu Bogusława do Rejow-
ca). Nie otrzymał on również żadnych ruchomości od swego ojca, ani ich 
też kupował, bo nie było czasu zbierać ruchomizny, a ponadto po ośmiu latach 
małżeństwa, co się było przysposobiło, tak Bóg przez ogień odebrał116. 

Po śmierci Bogusława, jak zeznała przed aktami grodzkimi w Chełmie 
owdowiała Anna, pieniędzy żadnych niezostało, bo by był wolał [nieboszczyk] 
zpłacić długi i należności dla służby dworskiej, których suma z prowizją zbliża-
ła się do trzech tysięcy złotych117. Aby je uregulować, czyli jak wówczas mawia-
no, uspokoić, a także wyprawić pogrzeb, wdowa dłużyć się i zastawić musiała.

Pozostało po Bogusławie natomiast wiele skryptów i listów dłużnych, 
a to: kontrakt między JMści Panem Reiem a Xiędzem Garczyńskim o szkutę na 
fracht do Gdańska bez daty [zapewne na wywóz zboża folwarcznego], item 
Listow Trzy y Kwitow dwa od IchMM Panow Siemkow, item rożnych listow tak 
wiele, sto dwadzieścia y ośm wszytkich, kwitow o dziesięcinę pawłowską [dla 
parafii w Pawłowie] Dwanaście, Kwitow od Xięży Chełmskich Siedmnaście118, 

115 APL KGCh, RMO, Oblata Decreti Condescensorialis in Bonis Uher prolati, ks. 115, k. 19.
116 Pożar dworu rejowieckiego zdarzył się w roku 1684, a więc nie po ośmiu – jak pisała 

Anna – ale po 16 latach od zawarcia małżeństwa i ok. 8 lat przed śmiercią Bogusława.
117 APL KGCh, Dekrety, ks. 37, op. cit., k. 312v.
118 Dwie większe pożyczki (19 tys. florenów w 1673 r. i w 1682 r. – 4 tys. florenów) zaciąg-

nął na zasadzie wyderkaufu Bogusław od Kolegium Pijarskiego w Chełmie, nie skutkowa-
ło to jednak zajęciem zastawionej części dóbr rejowieckich przez wierzycieli; APL, KGCh, 
RMO, ks. 5, op. cit., k. 633-634.
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Kwitow X[ięży] krasnostawskich Dziesięć y Listow dwa, Kwitow Podatkowych 
trzynaście, Kwitow Szelężnego Siedm, Kwitow Szlacheckich [tj. od szlachty, 
bez wymieniania nazwisk] Cztery y List, pozwow Siedm, Karta od JMści Pana 
Andrzeja Ożarowskiego [brata Anny] na zapłatę długu w kwocie 1.700 zł, 
Karta od Kahału Łęczyńskiego na Siedmset Złotych, wreszcie Kart trzy od 
Żydow Łęczyńskich każda na Sto Pietnaście Złotych119.

Powyższy wykaz świadczy dowodnie, jak rozrzutną i beztroską politykę 
finansową prowadził przez wiele lat Bogusław Rey. Jednocześnie inwentarz 
nie wymieniał ani jednej zakupionej książki, która by po nim pozostała (brak 
nawet jakiegokolwiek tytułu Mikołaja Reya – pisarza, jego wielkiego rodo-
wego poprzednika).

30 stycznia 1693 roku (a był to piątek), Anna z Ożarowskich Rejowa do-
konała na rzecz Kazimierza Łebkowskiego transfundacji oprawy wiennej 
w sumarycznej kwocie 16 tysięcy złotych, zapisanej jej – o czym już była 
mowa – przez Bogusława Reya w 1668 roku120. Dzień ten można przyjąć jako 
datę powtórnego ślubu Anny z Ożarowa. Wkrótce też Anna ponowiła żąda-
nie wobec Tomasza Dytiuka Andrzejewskiego z Brusa o zwrot kolejnego 
uciekiniera z Kobylego, o którego upominał się już Bogusław - Chwedorego 
Ruczka z Kobylego121. 

Anna, po raz wtóry wychodząc za mąż za Łebkowskiego – podstolego ki-
jowskiego, w obawie przed pozbawieniem przez rodzinę Bogusława wniesio-
nego mu posagu (dożywocie utraciła, powtórnie się wydając i nie spłacając 
wcześniejszych długów po byłym mężu122), skierowała do Trybunału Lubel-
skiego pozew przeciw Annie z Reyów Gorzkowskiej – swojej szwagierce, Zofii 
z Borkowskich Suchodolskiej123, siostrzenicy Bogusława oraz jej mężowi Zbi-
gniewowi, jako najbliższym z rodziny pretendentom do spadku po rzeczonym 
właścicielu dóbr Rejowca. W piśmie upomniała się o swoje sumy posagowe, 
oskarżając ponadto pozwanych o rzucanie kalumnii na jej osobę124.

Powiedzmy wprost: cokolwiek by jeszcze, dobrego czy złego, napisała 
wdowa po Bogusławie na prawnych spadkobierców dóbr rejowieckich, nie 
miałoby to znaczenia dla Trybunału Koronnego w Lublinie. Anna, decydu-
jąc się na powtórne małżeństwo, traciła obligatoryjnie prawo do przejęcia 
w dożywocie przypadającej na nią części klucza rejowieckiego. Przepisując 
zaś posag dany niegdyś Bogusławowi na nowego partnera, nie zachowała 

119 Ibidem, k. 314.
120 APL, KGCh, RMO, ks. 43, op. cit., k. 28v.
121 Ibidem, k. 41v.
122 Cf. P. Dąbkowski, Zarys prawa…, op. cit., s. 136 i nn.; B. Groicki, Tytuły prawa…, op. 

cit., Warszawa 1954, s. 90.
123 Zofia z Borkowskich Suchodolska była córką Elżbiety Reyówny i Piotra Dunina Bor-

kowskiego; vide APL, KGCh RMO, ks. 105, k. 251.
124 APL, KGCh, RMO, ks. 7, op. cit., k. 299.
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w posiadaniu nawet połowy posiadanych dotąd dóbr, otrzymanych przy po-
przednim ślubie. Będąc zapewne świadomą swojej sytuacji, próbowała Anna 
pozwem na tyle majątkową sytuację zagmatwać, aby jak najpóźniej sąd zo-
rientował się w istocie zagadnienia.

Sąd Trybunalski nie dał – jak byśmy dziś powiedzieli – wiary Annie z Oża-
rowa i podjął decyzję o jej i aktualnego małżonka eksmisji z Rejowca. Na taki 
wyrok sądu królewskiego miała dodatkowo wpływ skarga, jaką złożył tamże 
Andrzej Ożarowski125, domagając się zwrotu dwu kwot, 1.700 i 150 florenów 
polskich wraz z prowizjami, pożyczonych przez nieżyjącego już Bogusława 
jeszcze w 1685 roku i przez niego listami zastawnymi potwierdzonych126. 

Znając zapewne wyrok Trybunału, Stanisław Mateusz Rzewuski – ów-
czesny starosta chełmski przypomniał dodatkowo Łebkowskim, nazywając 
ich już tylko posesorami dóbr Rejowca, o konieczności pilnej spłaty zale-
głego długu Bogusławowego Ożarowskiemu (miał on być uregulowany do 
24 czerwca 1686 roku !)127. Domyślać się można, że pismo to pozostało bez 
odzewu ze strony sukcesorów dłużnika.

Reakcja starosty była dość szybka.
Oto na gruncie dóbr Rejowca 8 listopada 1695 roku stawili się: Franciszek 

Jan Sługocki – wicestarosta i sędzia grodzki chełmski, Bartłomiej Krzesicki 
– podsędek, Jan Paleniewski – bliski przyjaciel małżonków Łebkowskich, 
Stanisław Sebastiański – plenipotent Andrzeja Ożarowskiego, sam Andrzej 
Ożarowski jako skarżący, a także urzędnicy miejscy rejowieccy i słudzy 
dworscy, tj. Jacko (Hiacynt) Groza – wójt Rejowca, Iwan Kniaź, Mateusz 
Januszek, Jan Pawliczek, Franciszek Goruński, Wasilij Połhosz, Mateusz 
Zdun i Waszko Cechmistrz. W charakterze przypozwanych przybyli Anna 
z Nagłowic – wdowa po Franciszku Gorzkowskim, siostra Bogusława oraz 
Zofia z Bończy, zamężna za Zbigniewem Suchodolskim, córka nieżyjących 
już Piotra Dunina Borkowskiego i Elżbiety Reyówny, siostrzenica Bogusła-
wa - jako najbliżsi spadkobiercy majątku rejowieckiego. Grupie egzekuto-
rów towarzyszył Mikołaj Ligęza – woźny sądowy.

Wicestarosta poinformował Annę i Kazimierza Łebkowskich o nieodwo-
łalnej decyzji Trybunału Lubelskiego co do pozbawienia ich klucza rejowie-
ckiego, a tym samym usunięcia z Rejowca oraz o żądaniu Andrzeja Ożarow-
skiego zwrotu pożyczonych niegdyś przez Bogusława pieniędzy128.

Decyzja o eksmisji była aktem administracyjnym i podlegała wykonaniu. 
Jednakże nie bezwzględnemu. Otóż wymagała ona także zgody przedstawi-

125 Dokumenty sądowe rzadko wskazują na związki rodzinne Andrzeja z Anną, żoną Bo-
gusława.

126 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 6, k. 595-596.
127 Ibidem, k. 81.
128 Ibidem, k. 595v.
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ciela lokalnej władzy administracyjnej, jaką był wójt. Ten zaś, w osobie wspo-
mnianego Grozy, reprezentując Łebkowskich, nie dozwolił przybyłym na eg-
zekucję dotychczasowych posiadaczy klucza rejowieckiego z tych dóbr.

Tradycją było, że eksmitantom dawano zwykle dwa lata czasu na uregu-
lowanie spadających na nich długów oraz wyprowadzenie się z majętności. 
Dlatego dopiero w 1698 roku Kazimierz Łebkowski – o czym będzie jeszcze 
mowa dalej – rozliczył się z intrat w folwarku rejowieckim.

Tak więc Łebkowscy nadal rezydowali w Rejowcu. Pozostały jednak rów-
nież niespłacone przez Bogusława pożyczki. Najpoważniejszy wymieniony 
wcześniej dług, wynoszący początkowo 19 tysięcy florenów, zaciągnięty 
w dwu ratach u księży pijarów chełmskich (druga rata, jak wspomniałem 
wcześniej, wynosiła 4 tysiące florenów) i potwierdzony przez Bogusława 
10 lipca 1687 roku, wciąż powiększał się przez niepłacone odeń odsetki. 

W rzeczonym 1695 roku, 26 listopada, sejmik Ziemi Chełmskiej uchwalił 
dwa podatki: Pogłowne iedno, obejmujące osoby od piętnastego do sześć-
dziesiątego roku życia, niezależnie od wyznawanej religii (objęto nim więc 
także, wzorem innych województw, osoby z kleru)129 y dwadzieścioro podym-
nego. Podatek ten nie ominął rejowieckich włodarzy.

9 lipca następnego, 1696 roku Anna z Nagłowic, wdowa po Francisz-
ku Gorzkowskim, siostra Bogusławowa, darowała i zapisała Samuelowi 
z Olbrachcic Bielskiemu vel Bilskiemu, podczaszemu halickiemu130 swoją 
połowę miasta Rejowca oraz wsi Wólka131, Kobyle, Rubie i Wereszcze, po-
siadaną z racji prawa własności i bliższości pokrewieństwa. Umowa została 
spisana w dworze kobylskim, w którym prawdopodobnie donatorka miesz-
kała. Podłoża tej transakcji, ani jej pieniężnej wartości niepodobna dociec 
na podstawie zachowanych dokumentów. Być może Anna, zakotwiczona na 
siennickim dożywociu, nie miała ochoty dokładać się do spłaty pożyczek 
po rozrzutnym bracie. Pozbywając się własnej części klucza rejowieckiego, 
zdejmowała z siebie ciężar zadłużeń i związanych z nimi sądowych tarapa-
tów. Z tych samych prawdopodobnie względów nie przejął należnej po teś-
ciowej części dóbr rejowieckich Andrzej Ożarowski.

Donacja dokonana przez Annę z Reyów Gorzkowską została parę lat po-
tem bezskutecznie oprotestowana w lubelskim Trybunale Koronnym przez 
inną spadkobierczynię rejowieckich dóbr ziemskich – Zofię z Borkowskich 
Suchodolską132. 

129 APL, KGKr, RMO, ks. 20, op. cit., k. 838-838v.
130 APL, KGCh, RMO, ks. 43, op. cit., k. 138.
131 Jest to prawdopodobnie pierwsza wzmianka o istnieniu Wólki [Rejowieckiej].
132 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 11, k. 861.
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Wniosła ona o kasację wspomnianej darowizny, tłumacząc to niepodziel-
nością klucza rejowieckiego od początku jego zaistnienia w aktach grodz-
kich i ziemskich.

Bilski133 został niebawem pozwany przez rektora Kolegium Pijarskiego 
w Chełmie do uregulowania niespłaconych przez Bogusława trzech kwot: 
dwóch z roku 1673, wynoszących łącznie z prowizją 20.330 złotych oraz jed-
nej z 1682 roku – wynoszącej z prowizją 4.200 złotych134. Jako że był on właś-
cicielem jedynie połowy (medietatis) klucza rejowieckiego, odmówił uregu-
lowania długu, ponieważ tego warunku prawdopodobnie nie uwzględniał 
tekst darowizny. Sprawa wróciła zatem ponownie do Łebkowskich.

Tymczasem w styczniu 1697 roku odbyły się spisy dorosłych miesz-
kańców niektórych miast Ziemi Chełmskiej, w tym także mieszczan re-
jowieckich, stanowiące podstawę do pobierania podatku pogłównego135. 
Listę podpisali wójt Rejowca – Jacenty (Hiacynt) Groza oraz Paweł Sabata 
i Waśko Kowal - burmistrzowie, przysięgając, iż rejestr został sprawiedliwie 
spisany y zrachowany. Ma on dla badacza przeszłości opisywanych dóbr nie 
tylko wartość demograficzną, ale także znaczenie etymologiczne (brzmienie 
imion i nazwisk).

Na liście znalazło się 58 gospodarzy domów wraz z matkami, żonami, 
synami, córkami, braćmi lub – w kilku przypadkach – parobkami (w sumie 
127 osób powyżej 15 roku życia) i pop.

Bardziej szczegółowa analiza nazwisk wskazuje m.in. na to, iż:
a) część nazwisk wywodziła swoje pochodzenie od zawodu wykonywa-

nego przez żyjącego mieszczanina lub jego przodka (Kowal, Kowa-
luk – syn dorosły Kowala, Krawczycha – wdowa po Krawcu, Bednarz, 
Cechmistrzyczka – wdowa po Cechmistrzyku136, Młynarz, Tkacz, Wi-
niarz),

b) część nazwisk, wykazując wprawdzie często lokalne, czerwonoruskie 
brzmienie, wywodziła się jednak patronimicznie od imion rodziców 
mających rodzime pochodzenie (Bartoszuk – od Bartosza, Chwediuk 
– od Chwedki, Dub(i)eluk – od Dubiela, Gawluk – od Gawła, Janiuk 
– od Jana, Jurczyk – od Jurka, Magdiuk – od Magdy, może jako nie-
ślubny, Marciniuk – od Marcina), 

c) niektórzy spisani posługiwali się jedynie imionami (Maxym, Janusz, 
Maćko, Błażko, Kondrat czyli Konrad) lub prawdopodobnymi daw-

133 Pisownię nazwiska podaję zgodnie z późniejszymi dokumentami sądowymi.
134 APL, KGCh, RMO, ks. 7, op. cit., k. 134 -135; APL, KGCh, RMO, ks. 43, op. cit., k. 218.
135 APL, KGCh, RMO, ks. 8, Regestr Podatku Pogłownego Miasteczka Rejowca w Miesiącu 

Styczniu spisany w Roku 1697, op. cit., k. 163-163v.
136 W XIX – wiecznych spisach greckokatolickiej parafii rejowieckiej nazwisko to wystę-

powało także jako Cechmistrzuk lub Cechmistrz; do dziś żyją w Szczecinie potomkowie tam-
tego rodu.
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niejszymi przezwiskami albo przydomkami (Groza, Hajduczek, Ćwir, 
Kniaź, Kluk, Miś, Włoch, Krasy, Kisiel, Łytka, Jujka, Plichta, Pepesz-
ka, Skibka, Buławka, Sabałaj, Śliwa),

d) kilka nazwisk miało brzmienie czysto polskie (Tabiszowski, Gawor, 
Lega, Bzicki, Makowski, Chyliński),

e) pochodzenie kilku nazwisk trudne jest współcześnie do jednoznacz-
nego wytłumaczenia (Kszyczyk, Smalejko, Łyn, Mić, Hlipko, Starko, 
Dziuban, Dołkasz, Sabata),

f) prawie żadne z nazwisk omawianego spisu nie było opatrzone imie-
niem, co jednak nie wyklucza ich posiadania i używania przez osoby 
wymienione w tym dokumencie.

Warto także zauważyć, że jedynie w pięciu rodzinach występowali doro-
śli synowie, w czterech zaś – dorosłe córki, co mogłoby sugerować istnienie 
licznej młodej populacji mieszczan rejowieckich. Niemożliwe jest jednak 
choćby przybliżone oszacowanie liczby mieszkańców miasta, ponieważ spis 
nie zawiera nazwisk osób wyznania mojżeszowego, które osiedliły się w Re-
jowcu już pod koniec szesnastego stulecia.

W tym przeświadczeniu upewnia nas Porachowanie wybranego Pogłowne-
go w Ziemi Chełmskiey z 10 marca 1698 roku. Za świadectwem Mikołaja We-
reszczyńskiego – ekzaktora podatkowego, Rejowiec jako miasto zapłacił 126 
zł, dwór i predykant (kaznodzieja protestancki)137 uiścili 15 zł, zaś Szlachcic 
Pan Jasiński (być może administrator Łebkowskich lub Bilskiego) – wpłacił 
3 i pół złotego, zapewne także od żony i dorosłego potomka. Od dorosłych 
mieszkańców Kobylego pobrano 31 zł, w Rubiem zebrano 18 zł, a w We-
reszczach – 20 zł, przy czym, jak zaznaczono w retencie, w tej wsi od Żydów 
niepłacono138. Obecność predykanta oznacza, że jeszcze po śmierci Bogusła-
wa funkcjonował zbór kalwiński w rejowieckim dworze (być może w formie 
niewielkiej kapliczki). O liczbie osób tego wyznania nic nie wiadomo, choć 
- domyślnie - Anna z Ożarowskich należała do innowierców.

Porównując liczby dorosłych mieszczan rejowieckich z lat 1697 i 1698 
można stwierdzić zgodność danych statystycznych z obu spisów (127 do-
rosłych mieszkańców Rejowca w roku 1697 i 126 w roku 1698, nie licząc 
mieszkańców dworu), a jednocześnie mieć pewność, iż oba one nie objęły 
wyznawców religii mojżeszowej.

Wróćmy jednak do zasadniczego toku narracji.
Podstoli kijowski, opierając się na komisyjnym przemierzeniu Urodzaju 

wszystkiego Zboża Ozimego y Jarego Kop y Korcy139 dokonanym w 1697 roku, 
napisał był dla sądu, iż nie może ta Krescencja wystarczyć prowizjom Wyder-

137 http://www.slownik-online.pl/kopalinski/40D818...
138 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 9, op. cit., k. 460.
139 APL, KGCh, RMO, ks. 8, op. cit., k. 268; KGCh, RMO akta luźne, ks. 9, op. cit., k. 268.
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kafowem (chodziło o odsetki od niespłaconego wciąż długu zaciągniętego 
przez Bogusława u chełmskich pijarów) broniąc się przed ich uiszczeniem.

Dokument ten o tyle okazuje się być interesujący, że odzwierciedla pe-
wien stan gospodarki rolnej po śmierci Bogusława Reya. Przede wszystkim 
zebrano o ponad 54% mniej pszenicy ozimej i o ponad 46,2 % mniej jęcz-
mienia niż w roku śmierci Bogusława, jednakże plonowanie tych zbóż było 
odpowiednio wyższe o blisko 43 % i ponad 37 %, przy nieco mniejszej wydaj-
ności żyta i owsa. 

Wzrost tzw. wskaźnika omłotności, czyli wydajności ziarna z jednej kopy, 
może pośrednio dowodzić zmiany sposobu gospodarowania w folwarku re-
jowieckim. Oznaczałoby to pozostawianie w stanie ugoru większego areału 
gruntu, niż wynikałoby to z prostego jego podzielenia na trzy równe części. 
Przytaczana już I. Rychlikowa zwracała na taką możliwość uwagę, pisząc, iż 
– przykładowo – folwarki mazowieckie miały trzy pola nierówne140, wszystkie 
jednak w różnym stopniu uprawiane i ugorowane. 

Postawiła ona także i inną tezę, że w niektórych dobrach użytkowano 
każdego roku jedno pole, kolejno od największego do najmniejszego, pozo-
stawiając w stanie ugoru dwa pozostałe (nazywam to systemem 1+2). W ten 
sposób co trzeci rok przeznaczano pod zasiew pole najmniejsze, z którego, 
co oczywiste, uzyskiwano plony globalnie niższe, niż w latach poprzednich141. 
Biorąc pod uwagę rok 1694/1695 jako pierwszy142, w którym wprowadzono 
w folwarku rejowieckim system 1+2, rokiem, w którym zebrano plon z pola 
najmniejszego był rok 1697 właśnie, z którego rejestr urodzaju pochodził.

Dowcip polegał jednak na tym, że w roku gospodarczym 1697/98 po-
wracano do uprawy pola największego. Dlatego właśnie z wymłóconych 
zbiorów sześciu podstawowych zbóż (pszenica ozima i jara, żyto ozime 
i jare, jęczmień, owies) pochodzących z upraw zarówno własnych jak i ze 
skopszczyzny143, wysiano jesienią 1697 roku od 37 % namłóconego ziarna 
jęczmienia do 75,4 % ziarna pszenicy ozimej i prawie 92% ziarna żyta ozime-

140 I. Rychlikowa, Lustracja 1564-1566 r…, op. cit., s. 692. W przypisie 92 wyjaśniła ona, 
iż taki sposób gospodarowania gruntami folwarcznymi pociągał za sobą zmienność wysiewów 
globalnych z roku na rok oraz charakterystyczne skoki w wysiewach poszczególnych zbóż, czy brak 
równowagi w proporcjach wysiewu ozimych i jarych, co potwierdził rejestr urodzaju sporządzo-
ny przez K. Łebkowskiego.

141 Ibidem, s. 700.
142 Anna i Kazimierz pobrali się, o czym była już mowa, pod koniec stycznia roku 1693 

i zapewne dopiero w roku następnym dokonali reformy trójpolowego systemu uprawy grun-
tów folwarcznych.

143 Rodzaj daniny snopowej oddawanej dworowi za dzierżawienie i uprawianie przez pod-
danych pustek chłopskich; cf. E. i K. Arłamowscy, W. Kaput (wyd.), Lustracja województwa…, 
op. cit., s. 262: Jest niemało ról pustych po wsiach, które poddani zasiewają, a do zamku od 4 kóp 
piątą kopę dają, nazywa się to skopszczyzną.
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go144. W przypadku grochu, uprawianego na niwie piękney, nawet cały zbiór 
nasion przeznaczono do ponownego wysiewu. 

W konkluzji tego rejestru urodzaju Łebkowski napisał, iż pozostała po 
wysiewie objętość ziarna wystarcza ledwie na wikt y na ordynarią, Czeladzi 
wszystki[ey] i zapłatę iem. Na sprzedaż zatem, jak przekonywał, czyli na in-
tratę, a więc także na spłatę odsetek od pożyczek wyderkafowych, nic pra-
wie się nie zostaie145. Była to jednak prawda tylko częściowa. Można się bo-
wiem spodziewać, iż po dwu latach ugorowania największe z pól dostarczyło 
w roku 1698 satysfakcjonującej krescencji zarządcom Rejowca146. 

O zmianie gospodarowania ziemią orną w folwarku rejowieckim sąd 
i starosta chełmski wiedzieć przecież nie musieli.

Zniecierpliwieni pijarzy postanowili nie czekać dłużej z odzyskaniem 
pieniędzy od Łebkowskich i skierowali sprawę do starosty chełmskiego 
– Stanisława Mateusza Rzewuskiego. Ten pismem z dnia 1 lutego 1698 roku 
nakazał posesorom rejowieckim, jako sukcesorom nieżyjącego dłużnika, 
spłacić należność wraz z odsetkami w terminie do 24 czerwca147. Zagroził im 
przy tym eksmisją z dóbr w razie niewywiązania się z obowiązku terminowe-
go zadośćuczynienia zakonnikom. Oczywiście do żadnej spłaty nie doszło, 
a Łebkowscy nadal grali na zwłokę, broniąc się przed płaceniem przynaj-
mniej prowizji z omawianego długu.

Sprawa jednak dla Rzewuskiego była ważna nie tylko z uwagi na powagę 
urzędu, jaki reprezentował, ale również dlatego, że w kościele OO. Pijarów 
zbierał się zawsze na obrady sejmik chełmski i należało jak najrychlej uła-
twić duchownym wyegzekwowanie należnych kwot.

Jakoż w sobotę 19 lipca owego roku do dworu rejowieckiego zajechali 
rektor Kolegium Pijarskiego w Chełmie - ojciec Jan Konstanty i przełożony 
klasztoru – ojciec Alfons. Tymczasem zastali drzwi zamknięte – nie było 
nawet zarządcy dóbr, Mateusza Janiszewskiego. Do intromisji zatem zno-
wu nie doszło. Kłopotliwy dług jednak pozostał i należało jakoś sprawę za-
łatwić. 

Ostatecznie jednak Łebkowscy – pod naporem argumentów powiatowej 
władzy administracyjnej i wyroku sądowego – ustąpili na pewien czas z Re-
jowca, wyjeżdżając prawdopodobnie do Bliskowic, zapewne dziedzicznej 
wsi Kazimierza. Była to bowiem zdecydowanie korzystniejsza sytuacja, niż 
permanentne zmaganie się z wierzycielami długów Bogusławowych.

144 APL, KGCh, RMO, ks. 9, op. cit., k. 268-268v.
145 Ibidem, k. 268v.
146 W świetle wcześniejszych wyjaśnień, opartych na ówczesnym prawie ziemskim, Łeb-

kowscy stracili prawo do uważania siebie za dziedziców klucza rejowieckiego.
147 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 9, op. cit., k. 243.
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Miasto wraz z pertynencjami (wyłączywszy część należącą do Bilskiego) 
przeszło na Zofię i Zbigniewa Suchodolskich. Ci mieli naonczas we władaniu 
także dobra Suchodołów, Bończy, Olszanki148 oraz Siennicę Różaną, kupioną 
przez Piotra Dunina Borkowskiego – ojca Zofii za 60 tysięcy florenów, na jej 
wyprawę posagową. W tej sytuacji wierzyciele mogli – po łatwym wygraniu 
spraw w sądzie trybunalskim – przy dalszym ociąganiu się Suchodolskich 
z wypłatą należności dłużnych, zająć im sposobem intromisji przynajmniej 
część wspomnianych dziedzin, jako że dochody z majętności rejowieckiej, 
co już starał się udowodnić podstoli Łebkowski, nie gwarantowały pożyczko-
dawcom odzyskania wyproszonych przez Bogusława Reya kwot. 

Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, wobec czego Zofia Sucho-
dolska złożyła do akt grodzkich chełmskich zaskakujące oświadczenie, iż 
jest ze swym dotychczasowym mężem – Zbigniewem Suchodolskim, byłym 
patronem zboru w Piaskach i byłym skarbnikiem lubelskim (1684-1687)149, 
in tractu Divortij (w trakcie rozwiązania małżeństwa)150. W wyjaśnieniu na-
pisała, iż wprawdzie jej matka wywodziła się z rodu kalwińskiego (Reyów), 
to jednak po zamążpójściu zaczęła wyznawać rzymską wiarę. Ojciec był na-
tomiast ortodoksyjnym katolikiem i w takiej obediencji ona sama została 
wychowana. W trakcie małżeństwa natomiast z luteraninem Zbigniewem 
Suchodolskim Zofia - rzekomo czy też faktycznie - doznawała różnych przy-
krości, uczestnicząc w protestanckich obrzędach, zaś w sprawach majątko-
wych małżonek nie szczędził jej oszczerstw, narażając na utratę dobrego 
imienia. Miał te fakty potwierdzić Michał Szumski – poddany małżonka.

Ponieważ sąd w Krasnymstawie, do którego sprawa trafiła, nie dał peł-
nej wiary Zofii i związek podtrzymał, ta złożyła apelację do Trybunału Lu-
belskiego, który ostatecznie małżeństwo to rozwiązał151. Niewykluczone, iż 
równolegle Zofia przeprowadziła sprawę w sądzie biskupim152.

W ten sposób Zofia – rzeczywiście, czy pozornie – pozostała jedynie z do-
żywociem oraz zadłużoną po uszy połową dóbr rejowieckich. Zyskała też 
czas na przemyślenie dalszej koncepcji postępowania względem niefortun-

148 W tym czasie wieś tę dzierżawiła za pożyczkę w kwocie 800 zł Eufrozyna Otwinowska 
(spłata długu przez Suchodolskich trwała wiele lat); vide APL, KGCh, RMO ks. 168, k. 226-
226v.

149 Sz. Konarski, Szlachta kalwińska w Polsce, Warszawa 1936, s. 286.
150 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 9, op. cit., k. 638. W tym przypadku działał tzw. casus 

Piotrowy, dotyczący małżeństw różnowierczych, które – mimo, iż zostały prawnie zawarte 
– mogły być rozwiązywane na skutek zaistnienia między małżonkami poważnych różnic wy-
znaniowych, a o takich pisała w swoim pozwie Zofia Suchodolska.

151 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 10, k. 116.
152 Ten rodzaj akt nie jest udostępniany do badań przez Archiwum Archidiecezjalne 

w Lublinie.
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nego spadku. Był jednak syn dwojga imion Adam Piotr i jego należało uwi-
kłać w ten bardzo niepewny interes.

Naprzód jednak, jako że w domu Suchodolskich z zapasami pieniężnymi 
było dość krucho, Zofia – postanowiwszy Urodzonemu Adamowi (…) dro-
gę do Ożenienia pokazać153, zaciągnęła na początku października 1700 roku 
u Antoniego Bykowskiego cześnika Ziemi Chełmskiej pożyczkę w kwocie 
9 tysięcy złotych, asekurując ją na wspomnianych już dobrach dziedzicz-
nych Bończy, Olszanki i Siennicy Różanej. Część jednak tej sumy przezna-
czyła na spłatę innych, wcześniejszych zadłużeń, które musiały być pilnie 
uspokojone. 

Życie na kredyt było więc, nawet w rodach z pozoru zamożniejszych, nie-
mal dewizą.

2. Mieszczanie rejowieccy: ich położenie i powinności

Odzyskiwanie dawnego klucza rejowieckiego przez Marka Reya zbiegło 
się z aktami nieludzkiej przemocy, jakiej dopuszczali się tenutariusze 

różnych wsi królewskich znajdujących się w bliskim sąsiedztwie Rejowca 
(Stołpie, Krzywowola, Wereszcze Królewskie) wobec poddanych. Dopro-
wadziło to do masowego zbiegostwa chłopów i opustoszenia wielu łanów. 
List króla Władysława IV z dnia 11 lipca 1641 roku skierowany do wójtów, 
sołtysów, ławników, tywonów, czyli sołtysów wsi funkcjonujących na prawie 
ruskim i wszystkich poddanych ze Wsiow y włości do Starostwa Chełmskiego 
należących, zakazywał im obrażania urzędników starościńskich i następowa-
nia na ich zdrowie, nielegalnej produkcji piwa, nieodrabiania pańszczyzny, 
niepłacenia czynszów oraz czynienia różnych buntów154. Powstanie chłop-
skie, jakie na terenie Ziemi Chełmskiej wybuchło w okresie wojen kozackich 
(1648-1651)155, miało zatem swój prolog już na początku lat czterdziestych.

Nie można wykluczyć, iż jakieś formy oporu chłopów wobec żyjącej 
rozrzutnie i na koszt wierzycieli części szlachty istniały również w kluczu 
rejowieckim. Z pewnością zbiegostwo kmieci, zapoczątkowane za czasów 
Stanisława Orzechowskiego, upowszechniło się pod dziedzictwem Bogusła-
wa Reya (o czym piszę szerzej w podrozdziale pt. Dole i niedole ludności 
wiejskiej).

153 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 11, op. cit., k. 26.
154 APL, KGCh, RMO, ks. 61, op. cit., k. 924.
155 J. R. Szaflik, Wieś chełmska…, op. cit., s. 42-43.
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Na ogólne położenie mieszczan rejowieckich wpływały nie tylko podat-
ki (pogłówny, podymny, szelężny, czopowy), ale także zakres i wysokość 
świadczeń na rzecz dworu oraz ograniczone możliwości zarobkowania.

Jak wynika z rejestru podymnego sporządzonego w 1661 roku, Rejowiec, 
znajdujący się wprawdzie w rękach ostatniego z Reyów rejowieckich – Bo-
gusława, lecz nadal zarządzany przez Gorzkowskiego, liczył cum Taberna 
(łącznie z karczmą) 66 domostw i zapłacił 33 floreny polskie podymnego. 
W Kobylem były 23 domostwa, od których pobrano 11 i pół florena tegoż 
podatku. W Rubiem naliczono 8 domów, zaś w Wereszczach (Weresce) – 
6156. Obie te wsie łącznie wniosły do starostwa 7 florenów rzeczonego świad-
czenia157. Z jego wysokości, ustalonej mocą konstytucji sejmu warszawskie-
go z 1629 roku i zapłaconej przez poddanych kobylskich, rubieńskich oraz 
wereszczańskich, wnosić można, iż gospodarowali oni na półłanach ziemi. 
Połowa łanu jako podstawowa dla klucza rejowieckiego jednostka osiedleń-
cza (siedliskowa), wprowadzona w Ziemi Chełmskiej – o czym już wcześniej 
pisałem - na początku XVI wieku, utrzymywała się, jak widać, także sto kil-
kadziesiąt lat później.

Pobrany w roku 1662 podatek pogłówny wykazał w Rejowcu, arendowa-
nym natenczas przez urodzonego Wilczopolskiego, 239 poddanych powyżej 
10 roku życia, w Kobylem 104, w Rubiem 40, a w Wereszczach 32158. Przyto-
czone dane dowodzą, iż klucz rejowiecki zamieszkiwało wówczas 415 osób 
wyznań chrześcijańskich (podatek pogłówny nie uwzględniał ludności wy-
znania mojżeszowego, płacącej go w formie ryczałtu, wynoszącego wówczas 
w skali całej Korony 70 tysięcy złotych159). 

Wybrany w lipcu tegoż roku podatek zwany subsidium charitativum, objął 
nie tylko włościan i mieszczan majętności rejowieckiej, ale także arendarza 
Wilczopolskiego ze współbraćmi, sługą szlachetnie urodzonym i siedmioma 
dworzanami z rodu plebejskiego, a także Franciszka Gorzkowskiego wraz 
z małżonką, Bogusława Reya, ministra ewangelickiego z siedmioosobową 
rodziną i dwudziestu dworzan będących na usługach właścicieli dworu. 
Wszyscy oni zapłacili łącznie 70 florenów rzeczonego podatku160. 

Jak wynika z porównania liczby dymów (domów) oraz mieszkańców po-
wyżej 10. roku życia, średnio na 1 domostwo przypadało 5 osób. W odnie-
sieniu do wielkości przytaczanych przez A. Jabłonowskiego (dotyczyły one 
roku 1564), średnia zasiedlenia przypadająca na 1 domostwo chrześcijańskie 

156 AGAD, ASK, Regestrum Contributionis Fumatorii [in] Terra Chełmense Dz. I, ks. 65, 
op. cit., k. 512v.

157 Od jednego domostwa pobierano 15 groszy podymnego, czyli pół florena.
158 AGAD, ASK, Dz. I, ks. 71, op. cit., k. 79.
159 D. Tollet, Historia Żydów…, op. cit., s. 31; w roku 1685 podatek ten wynosił już 105 

tysięcy złotych; cf Inwentarz Voluminow Legum, op. cit., s. 328.
160 AGAD, ASK, Księgi poborowe, ks. 71, op. cit., k. 78v-79. 
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w ciągu ponad stu lat nie uległa zmianie. Jednakże wzrost liczby domów 
w Rejowcu świadczy, iż – mimo zmian właścicieli i zmiennych warunków 
bytowania - miasto jednak się rozwijało. Powolny wzrost liczby włościan no-
towały także okoliczne wsie do majętności rejowieckiej należące.

W roku 1672 sejmik Ziemi Chełmskiej uchwalił nową wysokość szelęż-
nego161, która dla karczmarzy Ritus Romani szynkujących miody, piwo i go-
rzałkę wynosiła 1 szeląga od każdych trzech zarobionych groszy, czyli 1/9 
wartości obrotu162. Zarówno oni, jak i szynkujący Żydzi mieli zeznawać pod 
przysięgą, ile sprzedali napojów wyskokowych w danym czasie. Podatek ten 
obejmował również osobę arendującą rejowiecką karczmę. 

Rok później sejmik chełmski uchwalił na potrzeby wojska daninę podym-
nego w postaci jednego konia od trzydziestu dymów (domów) i od każde-
go dymu po złotych 4 na półroczne utrzymanie wierzchowca163. Klucz rejo-
wiecki zatem, jako jeden organizm gospodarczy liczący ponad 100 dymów, 
winien był wystawić 3 konie i zebrać 412 zł na ich żywienie. Jednocześnie 
w tenutach królewskich obniżono czynsze dzierżawne o połowę, co było 
skutkiem ogólnego zubożenia wsi.

Tego roku wybrano także podatek pogłówny. Uiścić go zobowiązani byli 
właściciele Rejowca, dworzanie, mieszczanie i włościanie klucza rejowiec-
kiego, liczący ponad 10 lat życia. Rejestr podatkowy objął więc Bogusła-
wa Reya z żoną, młodą rezydentkę (być może siostrę Anny Ożarowskiej), 
2 służących, urodzonego Walickiego z żoną, 16 sług dworskich plebejskiego 
stanu, 197 mieszczan rejowieckich, 74 włościan kobylskich, 22 włościan ru-
bieńskich i 15 poddanych wereszczańskich164. 

Dodajmy tutaj koniecznie, iż w przeciągu kilkunastu lat nastąpił znaczny 
spadek liczby dorosłych mieszkańców klucza rejowieckiego i wynosił on: 

a) w Rejowcu - 17,6%165, 
b) w Kobylem - 28,8%, 
c) w Rubiem - 45%, 
d) w Wereszczach aż 53,1%. 
W wartościach bezwzględnych spadek ten na analizowanym obszarze 

dotyczył 107 osób (z 415 osób w roku 1662 do 308 osób w 1673 roku); wy-
nosił więc blisko 25,8%. Przyczyny tego zjawiska mogły być różne, chorób 

161 APL, KGKr, RMO, ks. 6, op. cit., k. 1208; oblatowano ten dokument 21 lipca 1672 r. 
z mocą egzekucji podatku, obejmującego także arendarzy żydowskich, od 1 sierpnia 1672 r. 
25% tego podatku miano przeznaczyć na utrzymanie chorągwi wystawionych przez Ziemię 
Chełmską (k. 1214v). 

162 Cf. J. Szymański, Nauki pomocnicze…, op. cit., s. 600, 607.
163 APL, KGKr, RMO, ks. 7, op. cit., k. 128.
164 AGAD, ASK, Dz. I, ks. 71, op. cit., k. 151- 151v.
165 W obliczeniach nie uwzględniono liczebności rodziny Rejów oraz służby zamieszkałej 

w miejscowym dworze.
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i zbiegostwa poddanych nie wykluczając, o czym piszę w innym miejscu tej 
pracy. Rejestr ten nie objął jednak tradycyjnie ludności żydowskiej.

Tak znaczny ubytek osób dorosłych, obciążonych pańszczyzną, zapewne 
wpływał ujemnie na prosperowanie folwarków i dworskich intrat z nich po-
chodzących. Tendencja spadkowa w grupie ludności dorosłej, utrzymująca 
się przez szereg lat, świadczyć może o niekorzystnych warunkach bytowa-
nia poddanych i dotkliwych obciążeniach pańszczyźniano-finansowych, ja-
kie na nich Bogusław Rey nakładał.

Z pewnością jednak intraty dostarczała karczemna arenda wyszynku 
piwa i gorzałki prostej, trzymana przez niewiernego Lewka Łazarowicza166. 
W roku 1673 sprzedał on 150 achteli tj. antałków piwa (każdy z nich zawierał 
blisko 34 l tego trunku167) płacąc od beczułki 3 grosze podatku szelężnego. 
Od 100 kwart gorzałki prostej (czyli 96 litrów) zapłacił on w sumie 26 flo-
renów polskich i 20 groszy tego podatku. Wspomniane napoje wyskokowe 
produkowane były w rejowieckim dworze Bogusława.

Zastanawia nieduże spożycie gorzałki, na które wpływała zapewne niska 
jej jakość. Odbiegało ono od średniej krajowej wynoszącej około trzech li-
trów w przeliczeniu na statystyczną głowę168. 

Wódkę produkowano zapewne z żyta i destylowano ją trzykrotnie, otrzy-
mując tzw. okowitę. Tę rozcieńczano co najmniej dwukrotnie wodą i w ten 
sposób powstawała wódka prosta czyli „szynkowa” (wyszynkowa)169. Ponie-
waż trunku nie rektyfikowano, wraz z właściwym destylatem skraplały się 
różne fuzle i inne zanieczyszczenia, które rzutowały na jakość końcowego 
produktu. Zdecydowanie więcej pito piwa, na co wpływ miała niska cena 
napoju, mimo – prawdopodobnie – nie najlepszej jego jakości. Ani jednak 
w Stajnem, ani w Niedziałowicach, czy Siennicy Królewskiej nie szykowano 
nawet takiej objętości obu trunków.

Z wykazu osób objętych w roku 1676 podatkiem subsidium charitati-
vum170 wynikało, że we dworze rejowieckim mieszkał Bogusław Rey wraz 
z żoną, niewymienioną z nazwiska panną szlacheckiego stanu, trzema słu-
gami, także szlachetnie urodzonymi oraz dwudziestoma pracownikami fol-
warcznymi. W samym mieście wspomnianym podatkiem objęto 92 doro-
słych mieszczan obojga płci (as Oppidanorum personis utriusque sexus)171. 
W Kobylem podatkiem obłożono 36 pełnoletnich poddanych, w Rubiem – 12 

166 AGAD, ASK, Dz. I, ks. 69, k. 507.
167 Vide J. Szymański, Nauki pomocnicze…, op. cit., s. 176-177.
168 Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego…, op. cit., s. 44.
169 Ibidem, s. 41.
170 Podatek zwany subsidium charitativum contributionis generalis wprowadzono w 1673 r. 

i pobierano go od osób dorosłych obojga płci, był to więc rodzaj podatku pogłównego; cf. In-
wentarz Voluminów Legum, cz. 1, Petersburg 1860, s. 328.

171 AGAD, ASK, Dz. I, ks. 71, op. cit., k. 226v.
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włościan zaś w Werescach (Wereszczach) – 8 (Stajne nie było już wówczas 
arendowane przez Bogusława Reya). Od każdej dorosłej osoby pobierano 
jednego florena podatku, właściciel klucza płacił natomiast 3 floreny, jego 
żona – pół florena, rezydentka – 2 floreny, zaś pracownicy dworscy – także 
po jednym florenie172.

Odnosząc podane liczby dorosłych mieszkańców wyznań chrześcijań-
skich w kluczu rejowieckim do liczby poddanych płacących wspomniany 
podatek w 1674 roku stwierdzić można dalsze obniżanie się liczby ludności 
pracującej. W ciągu dwu lat największy spadek włościan nastąpił w Rubiem 
(z 20 osób do 12, tj. o 40%) i Kobylem (z 43 osób do 36 tj. o 16%).

Generalizując zagadnienie spadku ludności poddanej w kluczu rejowiec-
kim, można stwierdzić, iż następował on dość drastycznie pod rządami Bo-
gusława Reya, co najmniej od początku lat siedemdziesiątych siedemnaste-
go stulecia. O przyczynach tego zjawiska wspominam w różnych miejscach 
tego rozdziału.

W 1685 roku Bogusław Rey porozumiał się z plebanem pawłowskim - Fa-
bianem Raczykiem co do formy regulacji dziesięcin. Strony ustaliły, że na-
stąpi zamiana dziesięciny wytycznej (snopowej) na czynsz pieniężny płaco-
ny przez dziedzica w dwu półrocznych ratach po złotych sześćdziesiąt pięć: 
2 lutego i 11 listopada173. Był to efekt procesu sądowego rozstrzygniętego 
przez Trybunał Królewski w Lublinie wprawdzie na korzyść duchownego, 
ale uwzględniającego stan dóbr rejowieckich i osiągane w nich coraz niższe 
plony. Dodajmy, iż sprawa ta ciągnęła się od dziesięciu lat (już w 1675 r. 
sąd kapturowy nakazał Bogusławowi zapłacić plebanowi w Pawłowie zaległą 
równowartość dziesięciny snopowej w kwocie łącznej 350 florenów)174.

Dzięki temu sądowemu rozstrzygnięciu co najmniej kilku mieszczan 
rejowieckich zajmujących się uprawą ziemi, zostało uwolnionych od odda-
wania w naturze dziesiątej części swoich zbiorów (liczba rodzin wyznania 
rzymskokatolickiego zamieszkujących w Rejowcu jeszcze w początkowych 
latach dwudziestych XIX wieku nie przekraczała kilkunastu).

W roku 1684 kolejne, mniejsze pożary dotknęły Rejowiec, dlatego sejmik 
Ziemi Chełmskiej uwolnił miasto od Czopowego do Lat Sześciu175. Przyzna-
nie wolnizny w zakresie tego podatku świadczy o tym, iż spłonęły browar 
i karczma, co nie wyklucza utraty innych budynków. Z późniejszego zezna-
nia Anny Ożarowskiej (1696), wdowy po Bogusławie, domyślać się można, 
iż pastwą ognia padło także kilka zabudowań dworskich. 

172 Ibidem.
173 Ibidem, k. 1218-1218v.
174 AAL, KGL, Pawłów. Ecclesia Parochialis Pawłoviensis…, op. cit. ks. 180, s. 353.
175 Ibidem, k. 415v.
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Wspomniany sejmik na sesji w styczniu 1685 roku zobowiązał pobor-
ców podatkowych do wybrania od Żydów pogłównego i podymnego, którzy 
przez dłuższy czas uchylali się od płacenia tych zobowiązań względem pań-
stwa. Dotyczyło to również starozakonnych rejowieckich.

W tym też roku, 12 lipca, król Jan III Sobieski nadał Bogusławowi tytuł 
Miecznika Ziemie Chełmskiey i polecił, aby uhonorowany mógł korzystać 
z różnych prerogatyw temu urzędowi przynależnych176.

Niełatwe warunki bytowania mieszczan pogarszane były przez okresowe 
straty zbóż i pasz, już to z przyczyny mrozów, susz lub ulewnych deszczów, 
już to skutkiem dokonywanych szkód przez kmieci z pobliskiego Stajnego. 
(Należy bowiem dodać, iż wówczas Europa, a z nią Polska, weszły w okres 
oziębienia klimatycznego, wywołanego przez zjawisko minimum aktywno-
ści słonecznej; zapoczątkowany on został ok. roku 1640 i trwał do roku 1720. 
To właśnie w tych czasach zamarzał zimą Bałtyk).

Pod koniec sierpnia 1687 roku dokonano spasienia bydłem ze Stajnego 
pól i łąk uprawianych przez mieszczan rejowieckich. Konrad Plichta stracił 
staie całe jęczmieniem posiane, oraz trawę z nieskoszonej jeszcze łąki, przy 
którym spasieniu chłopów iako to pracowitego Plichtę y Błaszczuka ciż poddani 
[ze Stajnego]… pobili. Natomiast z łąki Dymitra zabrano całe siano, nieco 
wcześniej zgrabione i w kopice ułożone177. Jaśko Tymczak doznał zaś szkody 
w życie na cztery kopy, a u Aleksandra Cechmistrza częściowo wypasiono, 
częściowo zaś stratowano owcami dworskimi i kmiecymi ze wspomnianego 
Stajnego cały półłanek (tj. co najmniej osiem hektarów !) obsiany pszenicą, 
Niejako w rewanżu za poczynione szkody Waśko Miciuk i Bartosz Rybak 
z Rejowca dokonali zaboru kopy zboża z pól do dworu stajeńskiego należą-
cych oraz zdeptali wołami pole z jęczmieniem. Na tę okoliczność Kazimierz 
Jan Wieszczycki, tenutariusz Stajnego, złożył do akt grodzkich w Chełmie 
stosowne zażalenie178.

Warto tutaj przeprowadzić szczegółowe porównanie wykazu dorosłych 
mieszczan rejowieckich ze stycznia 1697 roku (o którym wspomniałem 
wcześniej) z dokumentem sporządzonym po śmierci Bogusława Reya przez 
wdowę po nim, niedzielnego dnia 7 września 1692 roku w Rubiem pt. In-
wentarz Maiętności Reiowieckiey z Wioskami niżey specyfikowanemi (…) przy 
sprowadzeniu Gromad Wszytkich, tak z Miasteczka iako i ze Wsiów tamże 
należących dostatecznie spisany179. Świadkami przy specyfikacji tego inwenta-
rza byli Piotr Sebastian Niewiadomski – pisarz grodzki krasnostawski, Ka-
zimierz Wieszczycki – miecznik czernichowski i dzierżawca Stajnego oraz 

176 APL, KGCh, Zapisy, ks. 32, k. 394.
177 APL, KGCh, RMO, ks. 109, k. 264.
178 Ibidem, k. 303.
179 APL, KGCh, RMO, ks. 5, op. cit., k. 82-83v (d. 150-151v).
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Stanisław Dłużewski – rejent grodzki chełmski. Obecność gromad, czyli sa-
morządów mieszkańców Rejowca, Kobylego180, Rubiego i Wereszcz uwiary-
godnia, jak się wydaje, w dostatecznym stopniu spis dorosłych poddanych, 
informacje dotyczące stanu ich gospodarstw oraz postawy względem dwo-
ru. Spis ten niedoskonały jest o tyle, iż nie podano w nim wielkości areału 
uprawianego przez poszczególnych poddanych lub – często w przypadku 
mieszczan rejowieckich – wykonywanego przez nich zawodu. Personalia 
mieszkańców Rejowca umieszczone w spisie urzędowym z 1697 roku oraz 
personalia pochodzące z inwentarza Anny Reyowej – dla przejrzystości i po-
równania - zamieszczono w tabeli 2.

Liczba nazwisk mieszczan z roku 1697 roku w porównaniu z rokiem 1692 
była per saldo większa o 4 (ubyło 12 mieszczan, wykazanych w pozycjach 
55-66, przybyło 16 nowych). Oznaczać to mogło, iż wdowa po Bogusławie 
wraz z nowym mężem przeprowadziła w ciągu pięciu lat intensywną akcję 
zasiedleńczą. Jednakże należy zauważyć, iż z około 50 mieszczan wymie-
nionych przez Annę Reyową, 15 uciekało do innych właścicieli ziemskich. 
Część z nich prawdopodobnie uczyniła to skutecznie. Powodem tych ucie-
czek były zbytnie uciążliwości pańszczyźniane, niewłaściwe traktowanie 
mieszkańców Rejowca przez Bogusława Reya oraz istnienie wśród nich 
pewnego marginesu społecznego, szukającego we włóczęgostwie sposobu 
na życie. Niewykluczone, że czynnikiem dodatkowym wymuszającym wręcz 
zbiegostwo na mieszczanach-rolnikach była powszechna w XVII wieku dro-
żyzna wielu artykułów codziennego użytku. Przykładowo siekiera kosztowa-
ła mniej więcej tyle, co cielę, a sukmana była średnio czterokrotnie droższa 
niż wóz siana181.

Odnosząc oba powyższe spisy do wykazu mieszczan rejowieckich, u któ-
rych czelada rotmistrzowska dokonała w 1621 roku omówionego wcześniej 
bezprawnego zaboru zboża, artykułów żywnościowych, koni i pieniędzy 
oraz do strat w domostwach spowodowanych pożarem, jaki miał miejsce 
w 1684 roku, należy zauważyć, że do lat dziewięćdziesiątych siedemnastego 
stulecia dotrwało co najwyżej kilka rodów. Były to rodziny Cechmistrzyków, 
Grozów, Kisielów, Miców (Miciów), Młynarzów, Tkaczów. W porównaniu 
z rokiem 1621, liczba mieszczan wyznań chrześcijańskich, uznanych za 
głównych mieszkańców danych posesji lub komorników, zmniejszyła się 
w roku 1697 o ponad połowę (ze 110 do 54).

180 W oblacie sporządzonej 18 grudnia 1692 r. wieś występowała pod nazwą Kobyła.
181 APL, KGKr, RMO, Blinowskiego Protestatio, ks. 6, op. cit., k. 1239v; Stanisław Hoszow-

ski, Rewolucja cen w Europie w XVI i XVII w., „Kwartalnik Historyczny”, r. 68, 1961, s. 310 
pisał, iż najczęściej wskazywaną przyczyną drożyzny towarów i wyrobów były życie ponad 
stan i rozrzutność szlachty oraz patrycjatu miejskiego.
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Tak drastyczny spadek liczebności rodów rejowieckich miał bez wąt-
pienia swoje przyczyny - poza wyżej wymienionymi – również w wojnach 
z Kozaczyzną oraz pomorach, głodach i ucieczkach do innych miast i dóbr 
ziemskich. Wojny szwedzkie natomiast oszczędziły miasteczko, podobnie 
jak i inne dobra Reyów, z uwagi na przystąpienie jednego z nich, Jana Miko-
łaja (1610-1694?) do współpracy z najeźdźcą182.

Nastąpienie głębokich zmian demograficznych, których efektem było 
przerwanie kształtującej się od połowy XVI wieku ciągłości rodowej i zawo-
dowej, spowodowało także przeorientowanie charakteru Rejowca z miasta 
rzemieślniczo-rolniczego na ośrodek o wyraźnym profilu rolniczym, przy-
najmniej w chrześcijańskiej warstwie jego mieszkańców.

Spostrzeżenie to wyraźnie koresponduje z opinią Stanisława Hoszow-
skiego183 o utrwaleniu się w omawianym okresie feudalnych stosunków eko-
nomicznych, społecznych i wykształceniu się gospodarki folwarczno-pań-
szczyźnianej, nadającej rolniczy kierunek rozwojowi krajowej ekonomiki.

Brak spisów ludności żydowskiej utrudnia dokonanie całościowych po-
równań i bardziej pogłębionych analiz demograficzno-zawodowych. Straty 
ludnościowe, bez względu na ich przyczyny, z pewnością spowodowały osła-
bienie handlu i rzemiosła, a tym samym ogólne zubożenie miasta.

Nie całkiem na marginesie powyższych refleksji demograficznych 
dodam, iż biorąc za podstawę liczbę potomków męskich w danej popula-
cji i wyliczając ich średnią na jedną rodzinę, można określić tzw. trwałość 
rodów. Wprawdzie współczynników trwałości rodów w statystyce ludnoś-
ciowej brak (w zamian stosuje się powszechnie współczynniki płodności184 
i reprodukcji185), to dla potrzeb tej pracy warto je wprowadzić. I tak, jeśli 
w danej populacji mieszkańców (np. wsi lub miasta) średnia liczba potom-
ków płci męskiej powyżej 4. roku życia, przypadających na jedną rodzinę 
nie przekroczy 1,3, to należy uznać, iż jest to zbiorowość charakteryzują-
ca się bardzo niską trwałością rodów. Gdy współczynnik ten zamknie się 
w przedziale od 1,31 do 1,66, to taka zbiorowość wykazywać się będzie niską 
trwałością rodową (uwzględniam tu wysoki stopień umieralności w anali-
zowanym okresie XVII wieku, na co zwracali uwagę niektórzy autorzy186). 
Przy współczynniku wynoszącym od 1,67 do 1,99 można mówić o przecięt-
nej trwałości rodów w danej społeczności (rozumiem ją jako 3-4 pokolenia), 
zaś wskaźnik 2,0 i wyższy wskazywałby na ponadprzeciętną trwałość rodów 
(5 i więcej pokoleń). 

182 ARG, op. cit., maszynopis niepubl., Warszawa 2005, s. 14 -15, [hasło „Mikołaj Rey”].
183 S. Hoszowski, Rewolucja cen…., op. cit., s. 311.
184 J. Michalewicz, Elementy demografii…, op. cit., s. 207 i nn.
185 Ibidem, s. 276 i nn.
186 Ibidem, s. 231 i nn.
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Wskaźniki te przebadałem na siedemnastowiecznych rodach we wsiach 
Depułtycze Stare, Weremowice i Uher187, a więc w miejscowościach grani-
czących z kluczem rejowieckim i nieodbiegających liczbą mieszkańców od 
Kobylego, Rubiego i Wereszcz Szlacheckich (zwanych od XVIII wieku Ma-
łymi). Niewielka liczba rodów mieszczańskich, które przetrwały od najazdu 
wojskowego na Rejowiec w 1621 roku do urzędowego spisu, o którym mowa 
wyżej, może świadczyć, iż średnia liczba potomków płci męskiej w rodzinach 
miejskich na przestrzeni omawianego okresu była wyraźnie niższa od 2,0.

Tabela 2. Spisy mieszczan rejowieckich z lat 1692 i 1697 (analiza porównawcza)188.

Lp. Nazwisko/imię i stan rodzinny w/g 
spisu urzędowego z 1697 r.

Imię i nazwisko/imię wg spisu 
inwentarskiego Anny Reyowej 

z 1692 r.1

Cytowane uwagi Anny 
Reyowej o poddanym2

1. Arendarz z żoną brak brak

2. Bartoszuk z żoną Bartosik kołodziey i to włóczęga

3. Bednarz z żoną brak brak

4. Błaszczuk z żoną (jako służący 
u popa)

Błaszczuk komornik

5. Bzicki ze służącą-gospodynią Bzicki brak

6. Cechmistrzykowa z trzema synami Weremko Cechmistrzyk z matką brak

7. Chlipkowie trzej z żonami Jacko Chlipko z dwoma braćmi brak

8. Chwediuk z matką brak brak

9. Chyliński z żoną brak brak

10. Ćwir ze służącą Krzyczyk z Ćwirem oba na iednym gruncie, 
oba wielce ladaco 
gospodarze

11. Dołhuszowie dwaj z żonami3 Dołhusz z dwoma synami wielcy hultaie

12. Dubeluk z żoną Łukasz Dubielik y ten ledwie [z preczu] 
od(z)yskany4

13. Dziubanicha z córką5 Dziubanko barzo Stary y chałupa 
stara

14. Gawluk z żoną i parobkiem6 Iwan Gaweł Woyt Rejowiecki, ten 
ma Chałupę na gruncie 
z ogrodem

15. Gawor stary z żoną Iwan Gawor brak

16. Gawor Piotr brak brak

17. Groza Jacenty Groza brak

18. Hajduczek Jaśko Hajduczek i to Hołota

19. Janiuk z żoną Janiukowie Braciey dwoch na 
iednym gruncie

187 M. J. Kawałko, O historii Depułtycz i innych dóbr do Uhra należących. Cz. I. Od połowy 
wieku XV do roku 1689; Rocznik Chełmski” 2009, t. XIII, s. 89-121.

188 Brzmienie i pisownię nazwisk podano we współczesnej wersji językowej.
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Lp. Nazwisko/imię i stan rodzinny w/g 
spisu urzędowego z 1697 r.

Imię i nazwisko/imię wg spisu 
inwentarskiego Anny Reyowej 

z 1692 r.1

Cytowane uwagi Anny 
Reyowej o poddanym2

20. Janusz z żoną Janusz Woźny z Chałupiną swoią

21. Januszka z synem Januszek Łukasz młody y ten uciekał

22. Jujka z żoną brak brak

23. Jurczyk z żoną Jurczyk z Swoią Chałupą

24. Kasjan z bratem brak brak

25. Kisiel z żoną Tymosz Kisiel y ten uciekał

26. Kluk z żoną brak brak

27. Kniaź z bratem i gospodynią Kniaź z braćmi brak

28. Kowal z żoną Waśko kowal brak

29. Kowaluk z żoną Kowaliuk brak

30. Kondrat z żoną brak brak

31. Krasy z żoną brak brak

32. Krawcowa z córką7 brak brak

33. Krzyczyk z żoną i parobkiem Krzyczyk z Ćwirem Patrz: poz. 10

34. Lega z żoną Lega komornik [u Kisiela] 
y ten uciekał

35. Łytka z żoną Łytka/Misko Łytka komornik

36. Maćko z żoną Maćko Dziesiątnik brak

37. Magdiuk z żoną brak brak

38. Makowski z córką Iwan Makowski tkacz

39. Maksym z żoną i parobkiem Jacko Maksym z zięciem brak

40. Marciniuk z żoną Chwedko Marciniuk brak

41. Mić z żoną Waszko Myć komornik

42. Miś z żoną Miś komornik y ten z preczu 
od(z)yskany

43. Młynarz z żoną brak brak

44. Papaszko z dwoma synami brak brak

45. Plichta z żoną i synem Misko Plichta - Konrad Plichta brak

46. Skibka z żoną Skibka młodzieniec

47. Smalejko z żoną8 Stecko z ojcem Smalowie Tego młodszego Nie-
boszczyk [Bogusław 
Rey] z preczu od(z)yskał

48. Starko z żoną Jurek Starko brak

49. Śliwowa9 brak brak

50. Tabiszowski z żoną Tabiszowski brak

51. Tkacz Tkacz brak

52. Włoch z żoną Włoch komornik

53. Zyń brak brak
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Lp. Nazwisko/imię i stan rodzinny w/g 
spisu urzędowego z 1697 r.

Imię i nazwisko/imię wg spisu 
inwentarskiego Anny Reyowej 

z 1692 r.1

Cytowane uwagi Anny 
Reyowej o poddanym2

54. brak Chwedko Burdas y ten uciekał10

55. brak Hajdaszko Dla tego tak nazwa-
ny, że hajdamacki [tj. 
hultajski]. Cztery razy 
uciekał.11

56. brak Jawała y to hultay

57. brak Jurczuk y tego odzyskano12

58. brak Jędruch Kowaliuk brak

59. brak Bartosz Petro y to Hołota wielki13

60. brak Ryceńko - gumiennik brak

61. brak Ryba ten hołota y Chałupa mu 
się obaliła

62. brak Sahajdak y ten Wołokita [tj. włó-
częga14]

63. brak Sawka brak

64. brak Szejna Z Swoią pułchałupą 
z ucieczki z preczu 
niedawno [odzyskany], 
teraz z Dworu ma zało-
gę [tj.sprzęty do uprawy 
roli i parę wołów]

65. brak Wach Młodzieniec, ma chału-
pę z Ogrodem

Opracowanie własne

1 APL, KGCh, RMO, ks. 5, op. cit., k. 151.
2 Ibidem.
3 Zapewne Dołhusz - ojciec zmarł, zaś synowie się ożenili (w spisie z 1692 r. jeszcze jako nieżonaci 

– kol. III).
4 Z preczu odzyskany – odzyskany z ucieczki do innego właściciela dóbr.
5 Dziubanicha – wdowa po Dziubance.
6 Gawluk – syn Gawła (regionalna, zwyczajowa odmiana imion/nazwisk synów dorosłych po ojcach); 

parobkiem nazywano niekiedy młodocianego syna – cf. APL, KGCh, RMO, ks. 108, op. cit., k. 344: Pilip 
Zieniuk Syn Parobek.

7 W oryginale nazwisko zapisano jako Krawczycha (lokalna odmiana nazwisk wdów z końcówką -icha 
lub –ycha).

8 Syn Smala.
9 W oryginale jako Śliwicha, tj. wdowa po Śliwie.
10 Brak jego nazwiska w spisie z 1697 r. może oznaczać, że uciekł z Rejowca ponownie.
11 Brak jego nazwiska w spisie z 1697 r. może oznaczać, że uciekł z Rejowca ponownie.
12 Brak jego nazwiska w spisie z 1697 r. może oznaczać, że uciekł z Rejowca ponownie. 
13 Brak jego nazwiska w spisie z 1697 r. może oznaczać, że uciekł z Rejowca ponownie. 
14 Cf. W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. IV, Warszawa 1919, s. 694; brak jego nazwiska 

w spisie z 1697 r. może oznaczać, że uciekł z Rejowca ponownie.
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Powinności wymienionych Mieszczankow względem dworu były nastę-
pujące:

a) ci, którzy posiadali dom (chałupę) z ogrodem, zobowiązani byli pod-
czas żniw zżąć na folwarku dla dworu puł ósmy189 tj. siedem i pół kopy 
zboża, a ponadto zapłacić czynsz w wysokości 2,5 złotego od domo-
stwa i pięć groszy od ogrodu,

b) ci, którzy posiadali domy i ogrody, lecz ich nie uprawiali, powinni byli 
zżąć dla dworu cztery kopy zboża, a ponadto zapłacić czynszu roczne-
go groszy piędziesiąt za domostwo i oddać jednego kapłona do kuchni 
dworskiej,

c) od mieszczan gospodarujących na półłanku wymagano, by oddawali 
rocznie do dworu z własnych zbiorów każdy ósmy namłócony korzec 
zboża miary chełmskiej i kapłona, uiszczali za użytkowane pole i za 
dom łącznie 3 zł 70 gr. czynszu, zwozili z pól dworskich do gumna 
dziesięć kóp zboża, a także dowozili korcy pięć chełmskich [pańskich] 
do brzegu stężyckiego, tj. do stanicy wodnej w Stężycy k. Krasnegosta-
wu na Wieprzu, skąd zboże to było spławiane, jak pisałem wcześniej, 
własną Bogusława szkutą do Gdańska190,

d) mieszczanin, który użytkował pole zwane Barszczówką (nieznane jest, 
niestety, jego nazwisko), zobowiązany był do zwiezienia siedmiu i pół 
kopy zboża Pańskiego do gumna, oddania do dworu jednego kapłona 
rocznie i zapłacenia czynszu w wysokości 1 zł 4 gr191. 

Ponadto wszyscy mieszkańcy klucza rejowieckiego obowiązani byli do 
szarwarku, czyli prac przy naprawie dróg, grobel, zabudowań dworskich 
itp. (strzeż Boże potrzeby – dopisała przy tej powinności Anna Reyowa, mając 
zapewne w pamięci pożar dworu sprzed kilkunastu laty i udział w likwidacji 
jego skutków przez poddanych).

189 Cf. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka…, op. cit., t. 4, Warszawa 1908, s. 939, 
hasło Półczwarta.

190 Sprawę lokalizacji przystani, jak sądzę, rozstrzyga konstytucja Sejmu Koronnego Lubel-
skiego z 1569 r., stanowiąca, iż Wieprz rzekę ku pożytkowi pospolitemu wyczyścić i wychędożyć 
roskazuiemy, dla wolnego spławu towarow wszelakich, od Krasnegostawu, aż do Wisły; przeto 
dzierżawcom Starostw naszych przyległych, iako Krasnostawskiego, Chełmskiego, Lubomskiego, 
Ratyńskiego, Hrubieszowskiego, Bełskiego, Tyszowieckiego, roskazuiemy, aby poddanych naszych 
z przerzeczonych Starostw dawać byli powinni ku wyczyścieniu tey rzeki, za obwieszczeniem tego, 
komu to zlecimy; cf. Volumina Legum, t. 2, Petersburg 1859, f. 793, § 77, s. 100; Także Rada 
Administracyjna Królestwa Polskiego decyzją z dnia 7 kwietnia 1843 r. postanowiła, aby 
m.in. Wieprz czyszczony był od Krasnegostawu do ujścia na szerokość sążni 71/2 z kamieni 
większych i innych przedmiotów, utrudniających holowanie statków, cyt. za: L. Wolski, Rys hy-
drografii Królestwa Polskiego z wiadomością o spławach, „Biblioteka Warszawska”, t. 25 (3), 
Warszawa 1849, s. 265.

191 APL, KGCh, RMO, ks. 5, op. cit., k. 151v. 
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3. Dole i niedole ludności wiejskiej

Na położenie kmieci pańszczyźnianych wpływały nie tylko obciążenia po-
datkowe i powinności realizowane w naturze (zboże, drób), ale przede 

wszystkim wielkość pańszczyzny odrobkowej (tzw. renta feudalna).
Jak wynika z akt grodzkich chełmskich, zarówno mieszczanie rejowieccy 

zajmujący się uprawą roli, jak i włościanie ze wsi przynależących do Rejow-
ca, obciążeni zostali znacznie większymi powinnościami, niż poddani w do-
brach sąsiednich (o czym piszę niżej). Tym m.in. należy tłumaczyć dość 
powszechne zbiegostwo chłopów z Rejowca i Kobylego oraz oportunizm 
poddanych rubieńskich wobec dworu. 

Na obowiązki względem dworu i płatności podatkowe nakładały się okre-
sowe klęski nieurodzaju. I tak w roku 1680 z powodu gradobicia darowano 
kmieciom z całego Chełmskiego zaległości i długi oraz wydano zboże ze spi-
chlerzy pańskich dla celów konsumpcyjnych192. Poprzednie takie przypadki 
zdarzyły się w latach 1657 i 1672, gdy włościan całkowicie zwolniono od czyn-
szu, zaś uboższych zastąpiono w hibernie193. Podatek ten, przeznaczony na po-
trzeby wojska i zwany także chlebem zimowym194, po raz pierwszy usankcjono-
wany został ustawą sejmową (konstytucją) w roku 1649. Przetrwał on do roku 
1775. Wprawdzie szlachta wyjęta była formalnie spod egzekucji finansowej 
tego podatku, jednakże w praktyce hiberna wybierana była również z dóbr 
prywatnych195. Zapewne więc płacili ten podatek zarówno kmiecie jak i miesz-
czanie rejowieckiego klucza. W roku 1660 podatek ten wynosił 10 złotych od 
każdego łanu wiejskiego i tyleż samo od miejskiego, przy czym mieszczanie 
płacili dodatkowo 10 zł od każdych 20 domów lub kamienic196. Domyślać się 
można, że podatek ten uiścili wszyscy obywatele rejowieccy, bez względu na 
wyznanie i pochodzenie, a także pozycję materialną w lokalnej społeczności. 

Z początkiem lat osiemdziesiątych Bogusław Rey zaczął boleśnie do-
świadczać zbiegostwa kmieci z niektórych wsi, zwłaszcza z Kobylego. 
O zwrot jednego z nich, Waśkę (Wawrzyńca) Kociubę skierował on do Try-
bunału Koronnego w Lublinie pozew przeciw staroście (Felicjan z Potoka 
Potocki) i wicestaroście (Aleksander Kobylański) z Krasnegostawu. Sprawa 

192 T. L[ubomirski], Rolnicza ludność w Polsce od XV do XVI wieku, „Biblioteka Warszaw-
ska”, t. 4, Warszawa 1858, s. 666.

193 Ibidem, s. 664.
194 Z. Z. Socha, Hiberna…, op. cit., s. 18; B. Mandelsberg, Z dziejów gospodarczych Żydów 

lubelskich w pierwszej połowie XVII wieku, „Biuletyn ŻIH”, nr 26, Warszawa 1958, s. 20.
195 Z. Z. Socha, Hiberna…, ibidem, s. 34.
196 Ibidem, s. 36-37.
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miała nadto posmak skandalu obyczajowego, ponieważ rzeczony uciekinier 
związał się właśnie w Krasnymstawie małżeństwem z kobietą wolną, aczkol-
wiek nie wdową (cum libera femina non cum Vidua), mającą jednak w pose-
sji ziemska włość197. Z późniejszych spisów poddanych klucza rejowieckiego 
wynika, że starania Bogusława – mimo pozytywnej decyzji w tej sprawie wy-
danej w 1678 roku przez Trybunał198 - o odzyskanie zbiega spełzły na niczym. 
Tu można dodać, iż zbiegostwo kmieci do miast, zwłaszcza królewskich, 
na skutek ucisku ekonomicznego lub w następstwie klęsk elementarnych, 
stanowiło zjawisko powszechne do tego stopnia, że władze miejskie często 
odstępowały od egzekwowania od uciekinierów aktów libertacji (zwolnienia 
z poddaństwa)199. Tak mogło być i w opisanym wyżej przypadku.

W 1684 roku z Rejowca uciekł kmieć Jan Zeń, już wcześniej karany za 
zbiegostwo. Tym razem, włócząc się głównie po lasach i korzystając ze 
sprzyjającej majowej aury, zawędrował aż do Gozdawy200, gdzie go jednak 
Rey odszukał i zażądał – w razie niezwrócenia wagabundy - tysiąca marek 
polskich. Trzy lata później uciekł z Rejowca do Żulina Iwan Kowaluk. Ten 
jednak został wrócony do miasta, co o tyle było łatwe w realizacji, jako że 
obie wspomniane miejscowości leżą niedaleko siebie.

Zbiegostwo powodowało ogólne zmniejszenie renty odrobkowej i docho-
dów z racji niepłacenia czynszu, na co, jak wolno domniemywać, Bogusław 
Rey reagował zwiększaniem wymiaru opodatkowania dla pozostających 
jeszcze w dobrach rejowieckich – włościan. Sytuacja materialna poddanych 
stawała się trudniejsza do zniesienia, na co wskazuje bierny opór niektórych 
gospodarzy z Rubiego (Roj starszy).

Domyślać się w związku z tym można dalej, iż Bogusław przejawiał co-
raz mniej zainteresowania dolą włościan klucza rejowieckiego i mało uwagi 
przywiązywał do regulacji zadłużeń, skoro ustanawiał coraz to nowych ple-
nipotentów do prowadzenia spraw majątkowych (w samym tylko roku 1679 
ustanowił trzech takich pełnomocników201).

Zajął się natomiast działalnością publiczną. Sejmik Ziemi Chełmskiej wy-
brał go naprzód (1685) na poborcę podatkowego202, a w roku następnym 
– na marszałka trzech kolejnych sesji203.

Skutkiem znikomego zainteresowania Bogusława dolą poddanych były 
próby szukania przez nich poprawy sytuacji w dokonywaniu kradzieży pasz 
i drzewa z okolicznych włości, głównie królewskich. Do takich należały 

197 APL, KGCh, RMO, ks. 99, op. cit., k. 84-85v.
198 APL, KGKr, Dekrety, ks. 4, k. 400v-401.
199 S. Gierszewski, Obywatele miast…, op. cit., s. 115.
200 APL, KGCh, RMO, ks. 106, k. 1194; chodziło prawdopodobnie o wieś w powiecie lipskim.
201 APL, KGCh, Plenipotencje, ks. 2, k. 10v, 35v.
202 APL, KGCh, RMO, ks. 106, op. cit., k. 607.
203 Ibidem, k. 973v, 1133.



208 Marian J. Kawałko • Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531–1869

Wereszcze Królewskie, które w 1678 roku przeszły w ręce Jana Piętkiewi-
cza, podstolego bielskiego. Niesystematycznie monitorowane, doznawały 
uszczerbku ze strony kmieci klucza rejowieckiego. Oto w 1679 roku podda-
ni z Kobylego wykosili połać łąki wereszczańskiej i zabrali z niej 10 wozów 
siana, o co zostało do akt grodzkich w Chełmie zaniesione przez posesora 
stosowne zażalenie. 

Woźny sądowy – Hiacynt Szady, zaproszony wraz ze świadkami do do-
konania 25 sierpnia na tę okoliczność wizji lokalnej, potwierdził jedynie wy-
budowanie przez Reya we wsi Wereszcze Szlacheckie od podstaw nowej 
karczmy, po większej już części poszytej słomą i wyposażonej w piec. Brako-
wało w niej jednak okien, ław i stołów, a na zewnątrz - przyściennych żłobów 
dla zwierząt pociągowych, którymi zajeżdżaliby do tej gospody potencjalni 
klienci204.

Podobne do wyrządzonych, szkody ponosili sami włościanie zamieszkali 
w dobrach rejowieckich.

W połowie lipca 1687 roku doszło mianowicie do wypasienia wszystkich 
łąk kobylskich, tak gromadzkich jak i dworskich, przez całe stado stężyckie 
[tj. przypędzone ze Stężycy pod Krasnymstawem] y dworskie, tak bydło y ko-
nie na Sztuk pięćset przez dwie nocy205. W porze dziennej to liczne stado prze-
trzymywano zapewne pod ochroną zarządców królewskich w niedalekich 
Niedziałowicach, jako że również Stężyca osadą królewską się mieniła.

Można snuć domysły, iż straty w paszy były znaczne, aczkolwiek termin 
dokonania szkód stwarzał jeszcze szanse na odrost traw i dokonanie drugie-
go zbioru siana we wrześniu. 

W sierpniu podobnych szkód doznali mieszczanie rejowieccy od kmieci 
ze Stajnego.

Jak pisałem w poprzednim podrozdziale, dnia 7 września 1692 roku w Ru-
biem Anna Reyowa dokonała przy obecności Gromad Wszytkich, tak z Mia-
steczka iako i ze Wsiów spisu mieszkańców Maiętności Reiowieckiey z Wioska-
mi wchodzącymi w jej skład. Szczególnie nas tu interesują zarówno nazwiska 
(imiona) osób z tych wiosek, tj. z Kobylego, Rubiego i Wereszcz, jak też opi-
nie dziedziczki o nich. Informacje te pomieszczono w tabelach 3, 4 i 5.

204 APL, KGCh, RMO, ks. 99, op. cit., k. 535v-536.
205 APL, KGCh, RMO, ks. 109, k. 226.
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Tabela 3. Spis poddanych z Kobylego z roku 1692206

Lp. Wykaz poddanych z Kobylego1

(według alfabetycznej kolejności nazwisk)
Cytowane uwagi o poddanych spisane przez 

Annę Reyową
1. Danilukowie dwaj uciekli, po nich zostało się wołów trzy, ci 

okrad(ł)szy trzech mieszczankow [z Rejowca] 
uszli precz2

2. Zięć Dubielów (brak imienia) Wołów Pańskich [ma] Cztery y ten uciekał
3. Hawryło ten [iest] stary, Wołów Pańskich ma dwa
4. Kapustka ten ma wołów Pańskich trzy y ten uciekał, teraz 

z Matką się rządzi
5. Kluk ma wołów Pańskich dwa, ten uciekał razow trzy
6. Omelian3 wołów Pańskich [ma] pięć y ten uciekał
7. Piskorz ten Wielki hultay, ten ma wołu iednego Pańskiego
8. Skowronek sam ieden połowicznik4, wołów Pańskich [ma] 

dwa, ten uciekał kilka razy
9. Szafran ten ma wołów dwa, ten ma Syna dorosłego który 

uciekał

Opracowanie własne

1 APL, KGCh, RMO, ks. 109, op. cit., k.151.
2 Ówczesne prawo ogólnopaństwowe przewidywało nieprzedawnianie się procesów windykacyjnych 

dotyczących odzyskania zbiegłych poddanych, co oznaczało, iż zbiega można było dochodzić niezależnie 
od upływu czasu – vide J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju…, op. cit., s. 281.

3 Nazwisko występowało w spisie poszkodowanych przez wojsko mieszczan rejowieckich z 1621 r.
4 Połowicznik – poddany gospodarujący na części łanu kmiecego (13,35 ha); cf. J. Szymański, Nauki 

pomocnicze…,, op. cit., Warszawa 1983, s. 174.

Tabela 4. Spis poddanych z Rubiego z roku 1692

Lp. Wykaz poddanych z Rubiego1

(według alfabetycznej kolejności nazwisk)
Cytowane uwagi o poddanych spisane przez 

Annę Reyową
1. Borys ma wołów Pańskich cztery
2. Prystupa Ten ma wołów Swoich pług cały2 bez załogi dwor-

skiey [tzn. bez wołów dworskich]
3. Roj młodszy piechotny [tzn. nieposiadajacy wołów robo-

czych], barzo się źle trzyma3

4. Roj starszy Wołów Pańskich miał cztery, z tych zabił dwa ze 
złości, dałam mu znowu dwa y te skaleczył y nic 
nie ma, ani robić chce4

5. Ryba ten się barzo źle trzyma

Opracowanie własne

1 APL, KGCh, RMO, ks. 5, op. cit., k. 151v; w 1661 r. Rubie liczyło 8 gospodarzy, zatem w ciagu 30 lat 
ich liczba zmniejszyła sie o 37,5%.

2 Jak dowodzą badania Stefana Chmielewskiego, Gospodarka rolna i hodowlana w Polsce w XIV i XV 
w., „Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego”, t. 5, z. 2, 1963, s. 46 i nn., woły robocze służyły prze-
de wszystkim jako siła pociągowa narzędzi ornych, głównie pługów. Sprzęgano je przy orce nierzadko 

206 W 1661 r. Kobyle liczyło 23 rodziny, zatem w ciagu 30 lat ich liczba zmniejszyła się 
o ponad 60 %.
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w dwie pary. Wymuszały to warunki glebowo-klimatyczne, które w tej majętności były dość ciężkie. Rze-
czony poddany posiadał zatem prawdopodobnie 4 własne woły robocze. Cf. T. L[ubomirski], Rolnicza 
ludność…, op. cit., „Biblioteka Warszawska”, t. 1 (nowa seria), Warszawa 1858, s. 266: Gospodarz miewał 
zwyczajnie cztery sztuki sprzężaju. 

3 W znaczeniu: źle gospodaruje.
4 Używając terminologii M. Horna, Walka chłopów…, op. cit., s. 13, był to przykład sabotażu gospo-

darczego.

Tabela 5. Spis poddanych z Wereszcz z roku 1692

Lp. Wykaz poddanych z Wereszcz
(według alfabetycznej kolejności nazwisk)

Cytowane uwagi o poddanych spisane przez 
Annę Reyową

1. Iwan komornik dziad, o którego pozywa Imć Pan (Woj-
ciech) Olędzki

2. Chwedko Kniaź ma wołów Pańskich Cztery 
3. Waśko Kniaź Ma wołów Pańskich parę iuż od IMci Paniey 

Miecznikowey [tj. Anny Reyowej] danych
4 Oleszko Prystupa wołów ma Cztery
5 Dmiter Prystupiuk ma wołów Pańskich parę
6. Sydor Ma pańskich wołów parę, z preczu go odzyskali 

y pomienionych Obudwu Kniaziów

Opracowanie własne

Każdy z poddanych kobylskich, niezależnie od wielkości użytkowanego 
gruntu, zobowiązany był tygodniowo na rzecz dworu do trzech dni pracy wo-
łami i czwartego dnia do tzw. tłuki (tłoki), czyli pomocy przy sianożęciach 
i żniwach za wyżywieniem dworskim207, a także do pełnienia we wsi, według 
zwyczajnej kolejności, nocnej straży (stróży).

Włościanie gospodarujący na gruncie półłanowym dodatkowo winni byli 
oddawać do dworu corocznie po cztery kapłony i po dwanaście kur, zaś tzw. 
połowicznicy, czyli uprawiający ponad ćwierć łana, dostarczać mieli do dwo-
ru połowę tej daniny. Ponadto we wcześniejszych okresach oddawali oni 
osep (osyp), tj. pewną miarę ziarna, oraz płacili czynsz, lecz teraz dla prze-
chodu woysk Litewskich Dwór im sfolgował208. O wołach użytkowanych przez 
poddanych z Kobylego Reyowa napisała, iż wiele sztuk było zarobionych, 
czyli bardzo spracowanych i nawet nienadających się na opas.

Włościanie z Rubiego oraz Wereszcz Szlacheckich, gdzie i tam było wo-
łów kilka zarobionych, ponosili takie same obciążenia w pańszczyźnie, tło-
kach, daninie i czynszach, jak poddani kobylscy. 

207 Zarys historii gospodarstwa…, op. cit., t. 2, Warszawa 1964, s. 38; T. L[ubomirski], 
Rolnicza ludność…, op. cit., s. 805; tego rodzaju bezpłatne posługi zniósł dopiero ukaz carski 
z 1846 r., czego skutki szczegółowo przedstawiam w dalszej części tej książki.

208 APL, KGCh, RMO, ks. 5, op. cit., k. 152.
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Dla porównania: w nieodległych dobrach Weremowic, należących do 
klucza uherskiego, sąsiadującego, że przypomnę, od zachodu z kluczem 
rejowieckim, poddani półłanowi posiadający woły robocze w drugiej poło-
wie wieku siedemnastego odrabiali wprawdzie również 3 dni pańszczyzny 
sprzężajem, płacili jednak dworowi uherskiemu zaledwie 6 groszy czynszu, 
oddawali corocznie do kuchni dworskiej 1 kapłona, 6 jaj i pół korca owsa, 
a także 3 łokcie przędzy wykonanej z surowca dworskiego209.

Oznacza to, że zarówno mieszczanie rejowieccy zajmujący się uprawą 
roli, jak i włościanie ze wsi przynależących do Rejowca, obciążeni byli więk-
szymi powinnościami, niż poddani w dobrach sąsiednich. Tym m.in. należy 
tłumaczyć dość powszechne zbiegostwo chłopów z Rejowca i Kobylego oraz 
oportunizm poddanych rubieńskich względem dworu. 

Nie mogąc spłacić Andrzeja Ożarowskiego z długu zaciągniętego u niego 
przez byłego męża – Bogusława Reya i wynoszącego wraz z prowizją 1.854 
floreny, Anna Łebkowska, na mocy wyroku sądowego z dnia 20 kwietnia 
1697 roku przekazała wierzycielowi, tytułem zastawu, w użytkowanie We-
reszcze Szlacheckie210. Miały one powrócić do Łebkowskich po spłaceniu 
zadawnionej pożyczki. Z okazji intromisji Ożarowskiego sporządzony został 
stosowny inwentarz wsi obejmujący wykaz poddanych wraz z ich powinno-
ściami oraz opis istniejącego tam dworu.

Jak wynika z tego dokumentu, w Wereszczach mieszkało trzech półła-
nowych kmieci (Waśko Kniaź – być może wnuk zasadźcy Waśko Przystupa 
i Chwedko Sidor) oraz dwoje komorników (Mazur i Dmitrycha Wdowa). Ci 
pierwsi, mający po cztery woły i po jednej kobyle, zobowiązani byli do odra-
biania tygodniowej pańszczyzny wynoszącej w lecie tj. od dnia św. Wojcie-
cha do dnia św. Marcina211 sprzężajem trzy dni, a piechotą dzień Czwarty, 
zaś w porze tzw. zimowej (od 11 listopada do 23 kwietnia roku następnego) 
lubo sprzężajem lubo piechotą Trzy dni212. Ponadto podczas lata ciążyła na 
nich powinność udziału w pracach żniwnych przez trzy dni dwojgiem [osób 
z rodziny] a w Czwarty dzień iednym [poddanym]. Wymiar ten odpowiadał 
liczbie tłok (dodatkowych dni żniwnych) w innych folwarkach213.

Komornicy natomiast (osoby bezrolne214) świadczyli na rzecz dworu tygo-
dniowo przez cały rok po dwa dni renty odrobkowej o Dworskiey Strawie.

209 APL KGKr, RMO, Oblata Execution in Villa Uher.Expeditiae, ks. 6, op. cit., k. 1194v.
210 APL, KGCh, RMO, ks. 8, op. cit., k. 37-40.
211 Dzień św. Wojciecha w polskim kalendarzu przypadał na 23 kwietnia, zaś święto św. 

Marcina obchodzono we wszystkich diecezjach 11 listopada; cf. Włodarski B. (red.), Chrono-
logia polska…, op. cit., s. 221, 247.

212 APL, KGCh, RMO, ks. 8, op. cit., k. 39v.
213 J. R. Szaflik, Wieś lubelska…, op. cit., s. 125.
214 Cf. Zarys historii gospodarstwa…, op. cit., t. 2, s. 49.
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Dokument wprawdzie nie precyzował miejsca realizacji obciążeń pańsz-
czyźnianych, niemniej domyślnie założyć można, iż był to folwark rejowiecki. 
Odległość Wereszcz od Rejowca, wynosząca około 4 kilometry, wykluczała 
możliwość powrotu poddanych z folwarku do domostw w porze obiadowej 
na spożycie posiłku i nakarmienie zwierząt roboczych. Zapewne więc posiłki 
były włościanom donoszone przez członków ich rodzin lub zabierali oni ze 
sobą tzw. suchy prowiant (zwłaszcza w porze zimowej, gdy nie zawsze trakt 
chełmski był w pełni przejezdny). Zwierzęta pociągowe natomiast podczas 
lata w przerwie posiłkowej popasano prawdopodobnie na pobliskich ugorach, 
łąkach pańskich, w miejscach wyznaczonych lub na pastwiskach. Od późnej 
jesieni do wiosny zaś mogły być one karmione paszą dworską. Kwestia ta nie 
była dotąd przez badaczy historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce należy-
cie rozwinięta. Nie zajmowano się też szczegółowo długością dnia roboczego 
w folwarkach pańskich. Można zatem przyjąć, że czas ten wyznaczany był dłu-
gością dnia kalendarzowego i kończył się jeszcze przed zmierzchem. Przerwa 
obiadowa według autorów niektórych opracowań miała trwać w okresie tzw. 
letnim 2 godziny, zaś w zimowym – 1 godzinę215.

Urzędnicy towarzyszący Ożarowskiemu przy intromisji, ocenili stan 
miejscowych gospodarstw kmiecych jako opłakany: większość dawnych pól 
i ogrodów porośnięta była krzewami, a tych, które nadawały się jeszcze do 
uprawy, nie orano ani nie zasiewano216.

W niewiele lepszym stanie znajdował się tamtejszy dwór. Był to dość ty-
powy budynek, jakie wcześniej wznoszono, o konstrukcji drewnianej, pokry-
ty słomą. Składał się on z trzech wyraźnie wyodrębnionych grup pomiesz-
czeń. Przez środek dworu przechodziła nieprzelotowa sień, u szczytu której 
umieszczono komorę, pełniąca funkcję podręcznej spiżarni. Prowadziły do 
niej drzwi na biegunach z Wrzeciądzem y skoblem żelaznym. W samej nato-
miast sieni ulokowano kuchnię z drewna i kamieni, przy której prawdopo-
dobnie postawiony był gliniany komin wyprowadzony na dach. Nad sienią 
ułożono pułap z ciosanego drzewa bez możliwości wejścia na strych.

Po lewej stronie sieni znajdowała się izba mieszkalna z Drzewa Tarte-
go z Podłogą drewnianą i dwoma oknami czterodzielnymi217, wyposażona 
w prosty stolik, dwie ławy do siedzenia lub spania i cztery półki podle drzwi. 
Pomieszczenie ogrzewał piec kaflowy połączony z kominem, do którego do-
budowany był przypiecek. Do izby przylegały dwie komory poboczne, stano-
wiące zapewne konstrukcyjne przedłużenie komory siennej i traktowane jako 
alkierze, czyli pomieszczenia sypialne (w każdej z komór znajdowało się jedno 
okno w Ołów oprawne, co uprawdopodobnia przypuszczenie o ich funkcji).

215 Ibidem, s. 52.
216 APL, KGCh, RMO, ks. 8, op. cit., k 39v-40.
217 Ibidem, k. 38v.
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Po prawej stronie sieni ulokowana była tzw. piekarnia, czyli pomieszczenie 
do wypieku chleba, pieczenia mięsa i suszenia owoców oraz grzybów, a tak-
że suszenia garderoby w okresie niepogody, pełniące także funkcję izby dla 
czeladzi218. Znajdował się w niej piec zwyczajny piekarniany prosty z gliny [a] 
przy piecu kominek. Piekarnię oświetlały trzy okna zabezpieczane okiennica-
mi. Przy pomieszczeniu tym występowała kolejna komora, ulokowana u jego 
szczytu i stanowiąca przedłużenie komór pozostałych, do której prowadziły 
drzwi na biegunach ze skoblem i wrzeciądzem. Wykorzystywano ją zapewne 
jako pomieszczenie zasobne na mąkę, ziarno zbóż i inne surowce.

Schemat układu pomieszczeń we dworze wereszczańskim
(rekonstrukcja na podstawie Inwentarza Wioski Weresce Szlacheckie z 1697 r.)

Alkierz I  Alkierz II Podręczna spiżarnia Komora zasobna

Izba mieszkalna z piecem kafl owym 
i przypieckiem Sień z kuchnią podręczną

Piekarnia z piecem 
piekarniczym,1 

kominkiem i ozdownią

Opracowanie własne

1 Piec piekarniczy połączony był z kominem za pomocą kanału kominowego zwanego świnką, wy-
chodzącego z pułapu tego pieca początkowo pionowo w górę, a po przejściu przez sufit – ukosem w kie-
runku komina; cf. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka…, op. cit., t. 6, Warszawa 
1915, s. 790. Ponieważ w XVII wieku kominy wiejskie i dodatkowe przewody kominowe wykonywano 
zazwyczaj z plecionego chrustu oblepianego od wewnątrz i z zewnątrz gliną (tak było w przypadku dwo-
ru wereszczańskiego), świnki opierano zapewne na dylach drewnianych umieszczanych pod nimi i łączo-
nych z więźbą dachową. Możliwe też było opieranie świnek na ukośnie ułożonych deskach, mocowanych 
w powale i w szczycie dachu w pobliżu wylotu komina.

Nad piecem piekarniczym usytuowana była stara ozdownia, czyli słodow-
nia (rodzaj antresoli, gdzie roszono jęczmień na słód browarny). Informacja 
ta pozwala przypuszczać, że dwór wereszczański pochodził z lat osiemdzie-

218 Cf. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka…, op. cit., t. 4, Warszawa 1908, s. 146.
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siątych XVI stulecia, gdy we wsi tej znajdowały się browar i karczma, liczył 
zatem ponad sto lat.

Do komory zasobnej przylegała piwnica drewniana pokryta słomą (za-
pewne było to pomieszczenie naziemne, służące do przechowywania niektó-
rych ziemiopłodów).

W obrębie podwórza oprócz dworu pobudowane były: spichlerz drew-
niany z podłogą, drzwiami z tarcic i lichym pokryciem słomianym, stajnia 
z komórką z ciosanego drzewa, mająca zwykłe drzwi drewniane, osobna ko-
mórka y Szopka Chłopska z Chrostu, słomą targaną poszyta oraz trzy chlewki 
stare, także z chrustu, bez pokrycia. Podwórze okalał stary, zniszczony płot; 
za nim znajdowało się gumno, na którym posadowione były stara stodoła 
kryta słomą, obora wykonana z chrustu i nieposiadająca dachu oraz mała 
kmieca stodółka. Wszystkie te zabudowania ogrodzone zostały płotem 
z chrustu plecionym, złym219.

Przy dworze znajdowały się także trzy niewielkie ogrody warzywne i sa-
dek ze śliwami; całość okalał także płot chruściany.

Z opisu stanu dworskich pomieszczeń gospodarczych i braku w nich ży-
wego inwentarza oraz pasz, a także wyposażenia samego dworu w sprzęty 
domowe (zostały zapewne rozkradzione), przypuszczać można, iż przez co 
najmniej kilka ostatnich lat zabudowania nie były użytkowane.

Stan dworu wereszczańskiego i gruntów kmiecych w tej wsi, najgorszy 
bodaj w całym kluczu, trafnie jednak obrazuje stopień jego zaniedbania go-
spodarczego pod rządami Bogusława Reya.

219 APL, KGCh, RMO, ks. 8, op. cit., k. 39-39v.



ROZDZIAŁ IV
TRUDY ODBUDOWY KLUCZA REJOWIECKIEGO 

W EPOCE SASKIEJ I CZASACH STANISŁAWOWSKICH

1. Rzewuscy w labiryncie spraw rodzinnych i majątkowych

27 lipca 1700 roku wobec akt Trybunału Koronnego w Lublinie stanę-
li: Zofia ze Skrzynna Duninówna Borkowska, córka zmarłego Piotra 

Józefa Dunina Borkowskiego i zmarłej Elżbiety Reyówny, rodzonej siostry 
bezdzietnie zeszłego Bogusława z Nagłowic Reya, po jego śmierci prawna 
sukcesorka połowy dóbr rejowieckich oraz Paweł z Chotczy Chotecki, ar-
chidiakon chełmski (!) reprezentujący poważnie chorego Zbigniewa Sucho-
dolskiego i oświadczyli, iż zapisują Adamowi Piotrowi dwojga imion Sucho-
dolskiemu sposobem donacji wspomnianą część Rejowca oraz wsi Rubiego, 
Kobylego i Wereszcz wraz z pertynencjami1, oraz beneficjami kościelnymi 
greckokatolickimi i rzymskokatolickimi, a także Siennicę Różaną2. Donacja 
odbyła się według klasycznej i wspominanej już przeze mnie przy innych 
darowiznach reguły dat, donat, inscribit et resignat3. Warto zauważyć, iż do-
nacja miała związek z ożenkiem Adama i odbyła się w miesiąc po jego ślubie.

Obdarowany, zapewne zaskoczony wielkością zadłużenia oraz niewystar-
czalnością intrat, jakich dostarczała odziedziczona część majętności rejowie-
ckiej, sprzedał ją po niespełna roku4 Stanisławowi Mateuszowi Rzewuskie-

1 APL, KGCh, Zapisy, ks. 44, k. 61v; APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 11, op. cit., k. 1131. 
Brak w tym wykazie Stajnego potwierdza, iż tenuta już wówczas należała do stołu królewskie-
go. Późniejsze dzieje wsi tę tezę całkowicie potwierdzają.

2 APL, KGCh, Zapisy, ks. 49, k. 31. Adam Piotr Suchodolski (ur. w maju 1679 r.), w dniu 
24 czerwca 1702 r. ożenił się z Dorotą Kotkowską, zaś po jej śmierci (ok. 23 marca 1705 r.) 
powtórnie wszedł w związek małżeński z Zofią Stano; vide Sz. Konarski, Szlachta kalwiń-
ska…, op. cit., s. 286-287. Najmłodsza z potomstwa, jakie poczęte zostało w drugim związku, 
Marianna (ur. 17 lutego 1714 r.) otrzymała w posagu od ojca Siennicę Różaną.

3 APL KGCh, RMO akta luźne, ks. 11, op. cit., k. 1131.
4 Dokładnie 27 czerwca 1701 r.
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mu (1662-1728), ówczesnemu posłowi Ziemi Chełmskiej na sejm5, pułkow-
nikowi Jego Królewskiej Mości i staroście chełmskiemu w jednej osobie. 
Oblaty kontraktu dokonano w aktach grodzkich chełmskich 29 sierpnia 
1701 roku6. 

Kupującego reprezentowali sędzia grodzki chełmski – Franciszek Sługo-
cki i Łukasz Pawłowski7, jako jego przyjaciele i plenipotenci, a aktowi kupna 
- sprzedaży asystował, lepiej się już na zdrowiu czujący, Zbigniew Suchodol-
ski8, ojciec sprzedawcy.

Kontrakt przewidywał sprzedaż przypadającej na Adama Suchodolskiego 
połowy klucza wraz z dworami (zapewne kobylskim i rejowieckim) i znaj-
dującymi się przy nich folwarkami, a także z wszystkimi innymi przynależy-
tościami i przyległościami. Dobra zostały wycenione przez strony na sumę 
37 tysięcy złotych, która miała być zbywcy wypłacona w dwu ratach. Pierw-
szą, wynoszącą 20 tysięcy, doręczyli w dniu spisania aktu Adamowi Sucho-
dolskiemu w imieniu starosty Antoni Bąkowski wraz z małżonką Marianną 
– cześnikowie chełmscy. Drugą natomiast, resztową kwotę, plenipotenci 
Rzewuskiego zobowiązali się wypłacić sprzedającemu w Srebrney monecie 
to iest Talerach bitych, Taler bity po złotych siedmiu rachuiąc, do dnia 11 lip-
ca. Po uregulowaniu całej należności, nabywca miał prawo wejść w pełne 
posiadanie zakupionego dziedzictwa9. 

Niech nie dziwi niska wartość wycenionych dóbr; wszak były one po-
ważnie zdłużone i te obciążenia finansowe należało uregulować. Dlatego 
Adam Suchodolski zobowiązał się spłacić niektóre długi pozostałe po nieży-
jącym Bogusławie Reyu, w tym większą z pożyczek przezeń zaciągniętych 
u chełmskich pijarów na ogólną sumę 23 tysięcy złotych, 2 tysiące oddać 
duchownym krasnostawskim, skwitować kwotą 6 tysięcy złotych Annę 
z Ożarowskich Łebkowską, jako pozostałą jej częścią sumy posażnej (dwa 
tysiące odebrała wcześniej w klejnotach i innych mobiliach). Jednocześnie 
w rozliczeniach z Łebkowską miał on dochodzić, na ile prawdą było spłace-
nie przez nią procentów od pożyczonych przez Reya kapitałów i ewentualnie 

5 Polski Słownik Biograficzny, t. 34/1, z. 140, s. 153.
6 APL, KGCh, Zapisy, ks. 44, op. cit., k. 78; APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 11, op. cit., 

k. 859-861v. Zdaniem J. Ewy Leśniewskiej, (opr.), Relacja z pogrzebu Stanisława Mateusza 
Rzewuskiego wojewody bełskiego, hetmana wielkiego koronnego, odprawionego 17 lipca 1730 
roku we Lwowie, Łęczna 2000, s. 10, tenże Rzewuski miał Rejowiec odziedziczyć prawdopo-
dobnie po ojcu Michale Florianie. Jest to teza niezgodna z cytowanymi w tej książce doku-
mentami sądowymi.

7 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 11, op. cit., k. 859.
8 Ibidem, k. 861v.
9 Ibidem, k. 860.
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wyegzekwować od niej przynajmniej część cenzusu, jaki winien być pożycz-
kodawcom wcześniej zwrócony10.

Młody Suchodolski zachował sobie także prawo windykacji od Anny Łeb-
kowskiej tysiąca siedmiuset złotych na rzecz jej brata – Andrzeja Ożarow-
skiego, jako niespłaconej aż do owego czasu pożyczki Bogusławowej z roku 
1685. Jednocześnie zatrzymał dla siebie – jak powyższe wskazuje - Siennicę 
Różaną, nieobjętą kontraktem. Nie pierwszy już raz stawała się ta wieś azy-
lem finansowym dla nieszczególnie gospodarujących dziedziców. 

Rzewuski zobowiązał się natomiast do uspokojenia dwóch należności 
– dla Iżyckiego (1000 złotych) i Brzeskiego (300 złotych), a także ewentual-
nych roszczeń ze strony Łebkowskiej, nieujętych w kontrakcie i związanych 
z jej dożywociem.

Pozostawało jeszcze nierozstrzygnięte sądowne zaskarżenie w Trybunale 
Koronnym lubelskim przez Zofię Suchodolską donacji połowy dóbr Rejowca 
dokonanej przez Annę z Reyów Gorzkowską na rzecz Samuela Bilskiego. 
Zarówno matka, jak i syn – Suchodolscy wnieśli o kasację tej darowizny, 
a w omawianym kontrakcie dalsze prowadzenie tego sporu scedowali na 
Stanisława M. Rzewuskiego. Obie strony kontraktu zdawały sobie sprawę, 
iż Bilski w świetle prawa jest aktualnym dziedzicem połowy majętności re-
jowieckiej. Dlatego zgodnie postanowiły, że sumę, którą w zamian za rezy-
gnację przezeń z dalszego władania tymi dobrami przysądzi mu Trybunał 
Koronny, przy zachowaniu wszelkiej dyskrecji zapłaci starosta chełmski.

Na koniec wreszcie Adam Suchodolski zobowiązał się – po ostatecznym 
zamknięciu sprawy Bilskiego i wyjaśnieniu sprawy dożywocia dla Łebkow-
skiej – przekazać Rzewuskiemu wszystkie Munimenta et Dispositiones Gra-
nities y inne fandum tangentes koszty z zapłaconych Podatkow Rzplitey, także 
z Czynszow wyderkafowych [i] Dziesięcin pieniężnych11.

Pierwsza połowa roku 1702 obfitowała w różne wydarzenia, które wpły-
nęły istotnie na bieg spraw dotyczących majętności rejowieckiej.

Jeszcze 8 marca tego roku wzywał Stanisław Rzewuski Kazimierza i Annę 
Łebkowskich do stawienia się przed sądem chełmskim z powództwa Pawła 
i Marianny Brzeskich, zastawnych posesorów na części pewney Kobylego12, 
do zwrotu trzystu florenów zaciągniętych niegdyś na tej wsi przez Bogusła-
wa Reya, a już 5 kwietnia Marek i Bogusław Łebkowscy, bracia Kazimie-
rza, oraz brat Anny – Andrzej Ożarowski zjechali do Rejowca, aby odebrać 
po obojgu umarłych Ichmciach Panach Podstolich Kiiowskich różne mobilia 
i rozdysponować inwentarz żywy13.

10 Ibidem, k. 860v.
11 Ibidem, k. 861-861v.
12 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 12, k. 117-118.
13 Ibidem, k. 356-356v.
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Stwierdzili oni, iż rzeczy i zwierzęta znajdowały się in integro, mogli więc, 
po dokonaniu spisu i za pokwitowaniem stosownie je podzielić. Bracia Łeb-
kowscy otrzymali rzeczy ruchome w złocie, srebrze, klejnotach, sukniach, fu-
trach, szablach, rządach końskich, uprzężach y innych fantach, należące do 
zmarłego Kazimierza. Przypadły im także wóz kowany, koń turecki, klacz 
z dwoma źrebiętami, podjezdek konopiaty i klacz cisawa z Bliskowic (mają-
tek z folwarkiem niedaleko Annopola, zapewne dziedziczny byłego podsto-
lego kijowskiego).

Andrzej Ożarowski, natenczas wojski chełmski, przejął na siebie spłatę 
prowizji od sum pożyczonych niegdyś przez szwagra Bogusława od chełm-
skiego zakonu pijarów i innych kościołów oraz uregulowanie zaległych zo-
bowiązań dziesięcinnych wobec plebana pawłowskiego. Jednocześnie za-
brał po Annie jej klejnoty złote i srebrne, jakieś perły, suknie, futra, pościele 
oraz różne drobniejsze przedmioty, a także cztery kare konie. Pozostawił 
on jednak rzeczy ruchome i sumy tak w Bliskowicach iako y gdziekolwiek by 
się znaydowały14 do upomnienia się przez innych ewentualnych do spadku 
przypisanych wspólników lub wierzycieli. 

A że bydła Rogatego rożnego zostało się po śmierci Imci Paniey Podstoli-
ney Kiiowskiey na Oborze Reiowieckiey Sztuk Numero trzydzieści iedna (…) 
tedy z tego bydła oddajemy Imci Panu Adamowi Suchodolskiemu sztuk dwa-
naście po Ś. p. Panu Bogusławie Reiu Mieczniku Chełmskim Wuiu Rodzonym 
Należącego[się]. Pozostała część bydła roboczego miała być ewentualnie 
w przyszłości rozdysponowana wśród poddanych, gdyby jakieś krzywdy, 
przez nieboszczkę Annę w tym zakresie wyrządzone, zostały ujawnione. 

Suchodolski otrzymał też - za decyzją Ożarowskiego – pozostałe po Annie 
92 owce, 40 jagniąt, i 2 kozy, a cokolwiek tenże JMśc Pan Suchodolski z bydeł 
y rzeczy wezmie, aby na to kwit temu, od kogo będzie brał, dał. 

Przeliczenia oraz podziału mobilów spadkowych i zwierząt dokonano 
w obecności Łukasza Pawłowskiego – plenipotenta Rzewuskiego.

Anna i Kazimierz Łebkowscy, czego się można pośrednio domyślać 
z przytoczonego we fragmentach tekstu, umarli niemal jednocześnie, za-
pewne na zimnicę lub inną odmianę choroby gorączkowej (późniejsze do-
kumenty kościelne z cerkwi rejowieckiej, które analizowałem, wskazują na 
nasilenie zgonów w porze wczesnowiosennej i późnojesiennej, głównie z po-
wodu chorób inwazyjnych). Za prawdopodobne miejsce ich zgonu wskazał-
bym właśnie Rejowiec, co wynika z kontekstu treści skryptu spadkowego. 
Miejsce ich pochówku jednak nie jest znane. Zapewne był to jakiś niedaleki 
cmentarz ewangelicki.

15 maja tegoż 1702 roku doszło w Lublinie do ważnej z punktu widze-
nia integralności dóbr rejowieckich – transakcji. Oto Samuel z Olbrachcie 

14 Ibidem, k. 356v.
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Bilski – cześnik chełmski z jednej strony, zaś Franciszek J. Sługocki i Łu-
kasz Pawłowski w imieniu Stanisława Mateusza na Rozdole Rzewuskiego 
Krajczego Koronnego, Chełmskiego, Nowosieleckiego etc. Starosty z drugiej, 
postanowili sfinalizować wieczystej sprzedaży kontrakt na drugą połowę 
dóbr rejowieckich przez tegoż Bilskiego od Anny Gorzkowskiej nabytą (akt 
donacji, dokonany przez nią, nosił zatem cechy aktu kupna-sprzedaży, do 
czego jednak wcześniej obie strony się nie przyznawały). Bilski wycenił 
swoją połowę klucza na 32 tysiące złotych według kursu obowiązującego 
w województwie lubelskim, to jest po złotych sześć i groszy dwadzieścia cztery 
za talar bity15. Całą należność za zakupioną część majętności rejowieckiej 
plenipotenci Rzewuskiego podzielili na dwie kwoty po 16 tysięcy. Pierwszą 
zobowiązali się dostarczyć Bilskiemu tuż po święcie Jana Chrzciciela, tj. 25 
czerwca, drugą zaś miał otrzymać w dzień po Nowym Roku. Jednocześnie 
od tej drugiej kwoty obiecali spłacić prowizję kościelną per septem a, Centum 
wynoszącą 560 zł, zaś żonie Bilskiego przekazać tzw. rękawiczne16 w kwocie 
500 złotych. Bilski natomiast oświadczył, iż spłacił braciom Łebkowskim po-
łowę sumy posagowej zmarłej Anny, tj. 4 tysiące złotych. Pozostałą kwotę, 
po przysądzeniu przez sąd, spłacić miał braciom Łebkowskim sam Rzewu-
ski17. Dzień później umowę kupna-sprzedaży strony roborowały w aktach 
grodzkich lubelskich, w chełmskich zaś uczyniły to 9 czerwca 1702 r.

W ten sposób udało się Rzewuskiemu dość szybko scalić dobra rejowie-
ckie.

Z punktu widzenia własności ważne było także to, iż klucz ziemski prze-
szedł ostatecznie - po ponad półtora wieku – z rąk szlachty protestanckiej18 
w ręce dziedzica wyznania rzymskokatolickiego.

Rzeczywistość pokazała jednak, że poza ujętymi w kontraktach, pozo-
stawały także inne nieuregulowane dotychczas należności po Bogusławie 
Reyu. Spadły one na nowego dziedzica.

Część długu, należną Adamowi Duninowi Borkowskiemu i wynoszącą 12 
tys. złotych spłacił Rzewuski już 12 listopada 1701 roku19. W maju roku 1702 

15 Ibidem, k. 87.
16 Rękawiczne – to była kwota, którą Bilski zastrzegł dla swojej żony przy ostatecznym 

ustaleniu ceny sprzedaży swej części klucza rejowieckiego.
17 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 12, op. cit., k. 88.
18 Zbigniew Suchodolski już w 1655 r. był patronem zboru w Piaskach, a w latach 1684-

1687 pełnił odpowiedzialną funkcję skarbnika dystryktu lubelskiego. Z Zofią z Borkowskich, 
także wywodzącą się z rodziny protestanckiej (wnuczka Marka Reya), miał 6 dzieci, w tym 
Adama Piotra urodzonego w 1679 r., dwukrotnie żonatego; vide Sz. Konarski, Szlachta kal-
wińska…, op. cit., Warszawa 1936, s. 286-287.

19 APL, KGCh, Zapisy, ks. 44, op. cit., k. 82v; zapewne spłata ta miała związek z domniema-
nym uregulowaniem przez Adama P. Suchodolskiego części zadłużenia zaciągniętego jeszcze 
przez Bogusława Reja.
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przyrzekł on zwrócić inny dług Bogusławowy, na sumę 4 tysięcy złotych Ko-
legium Pijarskiemu w Chełmie w terminie do dnia 24 czerwca tegoż roku20.

Długą drogę odbył kontrakt zastawny spisany przez Bogusława Reya 
13 lutego 1679 r., ze szlachetnymi Andrzejem i Anną z Borowskich Zakli-
kowskimi, opiewający na 300 florenów polskich, roborowany tj. potwier-
dzony przez wpisanie go do ksiąg urzędowych i zabezpieczony na dobrach 
Kobylego. Zaklikowscy po niejakim czasie przekazali dług na rzecz szlachet-
nego Bitnera i jego żony Zofii z Ratkiewiczów, ten zaś przeniósł własność 
kwitu zastawnego na Mariannę z domu Piasecką, wdowę po Felicjanie Ra-
dziątkowskim. Kolejnymi właścicielami tego papieru dłużnego byli Andrzej 
i Anna z Samborzeckich Rudniccy (od 1689 r.), na koniec zaś Paweł Jan 
Brzeski z Brzezia i Marianna z Mircza Maszowska – małżonkowie (od 25 
sierpnia 1695 r.). Niewykluczone, iż chodziło tu o syna lub wnuka Jana Brze-
skiego – ministra luterańskiego zboru, zatrudnionego i uposażonego łanem 
ziemi jeszcze przez Stanisława Orzechowskiego. Brzescy spłacili Rudnic-
kich 12 lipca 1697 roku, atoli później zażądali od Stanisława Rzewuskiego 
równowartościowej rekompensaty pieniężnej. W dniu 7 stycznia 1704 roku 
wobec świadków dał on wnioskującym finansową satysfakcję21.

Wcześniej jeszcze, 14 czerwca 1702 roku Stanisław, świeżo mianowany 
krajczy koronny22, zaciągnął u Franciszka Puzyrowicza dług w kwocie 9 ty-
sięcy złotych Talerami bitemi, rachując Taler bity po złotych Siedmiu i Groszy 
Sześciu23. Pożyczka, która miała być krótkoterminowa, okazała się trudna 
do spłacenia nawet po dwunastu latach. Wtedy to zniecierpliwiony zapewne 
wierzyciel oblatował kwit dłużny w księgach grodzkich chełmskich24. Osta-
tecznie zobowiązał on dłużnika tuż przed śmiercią, która nastąpiła 22 lub 
23 stycznia 1722 roku, do bezzwłocznego przekazania wspomnianej kwoty 
OO. Pijarom chełmskim, w kościele których został pochowany. Z niezwró-
conej pożyczki 2 tysiące zł miały być przeznaczone jako ofiara za odprawia-
nie mszy o zbawienie duszy testatora. Natomiast niespłacona przez lata pro-
wizja od pożyczki została przez Puzyrowicza zapisana na remont zakonnej 
świątyni.

Niejasna pozostaje kwestia związków rodowych między Suchodolskimi 
a Rzewuskimi, której nie wyjaśnia Polski Słownik Biograficzny25. Tymczasem 
w aktach grodzkich chełmskich istnieje potwierdzenie odbioru przez Mar-
cina Suchodolskiego, syna niegdy urodzonego JMci Pana Krzysztopha Rzewu-

20 Ibidem, k. 103v.
21 Ibidem, k. 127.
22 Polski Słownik Biograficzny , t.34/1, z. 140, Warszawa 1992, s. 153.
23 APL, KGCh, Zapisy, ks. 36, k. 132.
24 Ibidem.
25 Polski Słownik Biograficzny, t. 34/1, z. 140, Warszawa 1992, op. cit., pod hasłem “Rzewu-

ski” (s. 93-186) nie notuje Krzysztofa Rzewuskiego Suchodolskiego. 
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skiego Suchodolskiego i Anny Jarmolskiej, kwoty tysiąca stu złotych od Jaśnie 
W. Pana Hetmana Pol[nego] Koronnego26. Wypłata nastąpiła z racji pełnie-
nia opieki nad młodocianym rodzeństwem. Potwierdzenie to wystawione 
zostało 20 lutego 1714 roku w Rejowcu prawdopodobnie dla ówczesnego 
właściciela miejscowej majętności – Stanisława Mateusza Rzewuskiego. Ple-
nipotent niewymienionego z nazwiska referendarza koronnego, a następnie 
hetmana polnego koronnego27, Michał Jan Białecki, potwierdził już w dniu 
19 marca 1704 roku przed aktami grodzkimi lubelskimi sumę 7.400 zł jako 
należną rzeczonemu Marcinowi Suchodolskiemu oraz młodszemu odeń 
wówczas rodzeństwu, tj. rodzonej jego siostrze Annie (córka wspomnianego 
Krzysztofa Rzewuskiego Suchodolskiego z pierwszego małżeństwa), przy-
rodniemu bratu Pawłowi (urodzony z drugiego małżeństwa) oraz przyrod-
niemu rodzeństwu z trzeciego małżeństwa - Józefowi i Mariannie28. 

Można domniemywać, iż Marcin Suchodolski był naturalnym (nieślub-
nym) synem Michała Floriana Rzewuskiego, ojca Stanisława Mateusza Rze-
wuskiego i nieznanej z imienia Suchodolskiej29. Niewykluczone, że tenże 
Michał F. Rzewuski (zm. w roku 1687) zapisał testamentem pewną kwotę na 
rzecz Krzysztofa (zm. przed 1704 r.) i jego sukcesorów, a ten z kolei, przed 
śmiercią, wykonawcą owego zapisu uczynił właśnie późniejszego dziedzica 
dóbr rejowieckich30. Liczne potomstwo Krzysztofa (pięcioro dzieci) wyma-
gało od Stanisława Mateusza Rzewuskiego troskliwego i zgodnego z wolą 
nieżyjącego już ojca, zabezpieczania finansowego w przypadku uzyskania 
przez nie wieku dojrzałego. Dlatego w omawianym dokumencie Marcin 
Suchodolski wspominał o pewnych kwotach przynależnych jego niepełno-
letniemu jeszcze rodzeństwu, lecz pozostających przy tymże J.W. Panu Het-
manie Polnym Koronnym31.

26 APL, KGCh, RMO, ks. 22, op. cit., k.577.
27 Fakty te i daty pokrywają się dokładnie z życiorysem Stanisława Mateusza Rzewuskie-

go; cf. Polski Słownik Biograficzny , t. 34/1, z. 140, op. cit., s. 153-154.
28 APL, KGCh, RMO, ks. 22, op. cit., k.577.
29 Mateusz Mieses, Polacy-chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, t. 2, Warszawa 1938, 

s. 199, przytoczył za Bohdanem Zaleskim, autorem dodatku do życiorysu Adama Mickiewi-
cza, informację jakoby w rodzie Rzewuskich istniał wątek semicki. Być może nieślubną mat-
ką Krzysztofa Rzewuskiego była neofitka – Żydówka, którą naturalizowali Suchodolscy lub 
uczynił to sam Michał Florian Rzewuski – domniemany ojciec Krzysztofa w porozumieniu 
z tym rodem (stąd po matce Krzysztof pisał się jako Rzewuski Suchodolski). O powiązaniu 
Rzewuskich z wyznawcami religii mojżeszowej pamięć trwała jeszcze za czasów Mickiewicza. 
Niewątpliwie Stanisław Mateusz Rzewuski oraz jego synowie (Seweryn i Wacław) wykazywa-
li wiele życzliwego zrozumienia dla wyznawców judaizmu.

30 Przyjmując tę hipotezę za prawdopodobną, należy zauważyć, że Krzysztof Rzewuski 
Suchodolski, jako przyrodni brat Stanisława Mateusza Rzewuskiego, mógł mu, jako najwyżej 
stojącemu w hierarchii społecznej, zlecić uposażenie dorastającego potomstwa z zapisanych 
przez Michała Floriana Rzewuskiego sum.

31 APL, KGCh, RMO, ks. 22, op. cit., k. 577v.
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Sprawa ta, poza kontekstem finansowym, obrazuje także ówczesną oby-
czajowość zamożnych rodów.

Nadmienić warto za przywołaną już Ewą Leśniewską32, iż Stanisław Mateusz 
Rzewuski h. Krzywda należał do wyróżniających się postaci w swoim rodzie, 
wywodzącym się z niezbyt majętnej podlaskiej szlachty33. Wykształcony na-
przód prawdopodobnie u jezuitów lwowskich, następnie zaś w Paryżu, poświę-
cił się na szereg lat służbie wojskowej, otrzymując w 1726 roku szarżę hetmana 
wielkiego koronnego. Dbał też - w miarę możliwości czasowych, a te były ogra-
niczone – o stan dóbr rejowieckich, zwłaszcza o rozwój rzemiosła w samym 
mieście, o czym jeszcze będzie mowa. Żonaty był dwukrotnie, lecz potomków 
doczekał się dopiero z drugą wybranką – Ludwiką Eleonorą z Kunic Wielkich 
Kunicką. Według przytaczanej już E. Leśniewskiej, zaślubiny Stanisława M. 
Rzewuskiego z Ludwiką odbyły się przed 18 stycznia 1693 roku34. Urodziła mu 
ona dwóch synów Seweryna i Wacława oraz trzy córki – Mariannę, Sabinę i An-
nę35 (o pierwszej z nich jeszcze się w tej narracji wspomni).

Wbrew urobionemu poglądowi, iż początki dużej fortuny, później przez 
sukcesorów trwonionej lub niemiłosiernie zadłużanej, dał Michał Florian na 
Rozdole Rzewuski, tak naprawdę fortunę zaczął ród Rzewuskich pomnażać 
już w pierwszej połowie XVI wieku. Pierwszym, znanym ze źródeł twórcą  
majętności był Maties (Mateusz) Rzewuski z Rzewuszek w ziemi drohiczyń-
skiej36, odnotowany przez jego córkę Dorotę. Odszukanie akt drohiczyń-
skich z XVI i XVII stulecia pozwoliłoby odtworzyć linię rodową Mateusza aż 
do Michała Floriana. Regestr Ruchomych rzeczy, jakie pozostawił w skarbcu 
Nowosielskim37, świadczą o jego majętności oraz przywiązaniu do ekwipażu 
wojskowego, głównie tureckiej roboty i takichże ubiorów38. Związany przez 
całe niemal dorosłe życie z wojskiem, zmarł we Lwowie 14 października 1687 
roku, w trakcie przygotowań do wyprawy wojennej na Kamieniec Podolski39.

Tocząca się na początku wieku XVIII wojna północna oraz starcia między 
zwolennikami Augusta II i Stanisława Leszczyńskiego spowodowały bardzo po-

32 J. E. Leśniewska (opr.), Relacja z pogrzebu…, op. cit., s. 8.
33 Ibidem, s. 5. Rodzicami Stanisława Mateusza byli Michał Florian i Anna z Dzierżków.
34 Ibidem, s. 12.
35 Ibidem. Według PSB , t. 34/1, z. 140, op. cit., s. 158, córki nosiły imiona Marianny, 

Ludwiki i Zuzanny.
36 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego (dalej BŁ), Księga miasta Paw-

łowa, sygn. 17/4, k. 13-13v (1562).
37 APL, KGCh, RMO, ks. 109, op. cit., k. 702-702v.
38 Cytowany wyżej M. Mieses, Polacy-chrześcijanie…, op. cit., s. 199, napisał, że zaintere-

sowanie Rzewuskich Wschodem było bezsprzecznie wynikiem i wyrazem głosu krwi oraz nad-
mienił, iż syn Seweryna – Wacław wybrał się na Wschód semicki, gdzie długo bawił, wykazując 
zamiłowanie językami orientalnymi.

39 Polski Słownik Biograficzny, t. 34/1, z. 140, op. cit., s. 133; cf. J. E. Leśniewska (opr.), 
Relacja z pogrzebu…, op. cit.., s. 7.
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ważne spustoszenie kraju. Niszczące działania wojenne, kontrybucje i łupiestwa 
skumulowały się z wybitnie trudnymi warunkami klimatycznymi (zima roku 
1708/09 zniszczyła prawie całkowicie zasiewy), powodującymi klęskę głodu 
i epidemię dżumy rozwleczonej przez wojska40. Był to – przypomnijmy – schył-
kowy okres trwającego już kilkadziesiąt lat oziębienia klimatycznego Polski.

Lokalną egzemplifikacją tego trudnego położenia Rzeczypospolitej była 
rabacja Stajnego, jakiej dokonały stacjonujące w Rejowcu w dniach od 15 
lipca do 12 sierpnia 1706 roku Tropy y Gwardyany Krola JMci Szwedzkie-
go Woysk Auxiliarnych [pomocniczych]41. Zapewne skutkiem politycznych 
zabiegów Mateusza Rzewuskiego, od 5 maja będącego już hetmanem po-
lnym koronnym42, nie poczyniły one szkód w mieście, natomiast dokonały 
bezprawnej kontrybucji mienia w pobliskiej tenucie królewskiej, będącej 
wówczas w posesji Leona Wieszczyckiego, podkomorzego chełmskiego. Ze 
szczegółowej konotacji tych szkód należy wymienić przynajmniej niektóre. 
Otóż wojska zabrały ze Stajnego, liczącego 11 rodzin, 6 wołów roboczych, 
5 koni, 3 krowy, 50 owiec, 4 paroletnie świnie, 42 kury, 30 gęsi, 20 kóp nie-
młóconego zboża ozimego i jarego i 32 korce, tj. ok. półtorej tony wymłóco-
nego ziarna. Poddani utracili także sporo odzieży oraz żywności.

Wojsko obrabowało również miejscowy dwór, zabijając podczas kwate-
rowania tamże 6 wołów porządnych gospodarskich, 6 owiec i baranów, 16 
sztuk ptactwa domowego i 6 prosiąt. Zaanektowano nadto 6 beczek piwa, 3 
beczki gorzałki prostey, dużą faskę masła, 4 korce owsa, 3 korce jęczmienia 
i 23 wozy siana na pasze dla koni. Dwór utracił też szkutę do transportu ziar-
na, którą rozebrano i zabrano z niej wszystkie części żelazne, a także kolasę 
francuską, którą również z Żelaz odarto43.

W ślad za wojskiem szwedzkim pojawiły się czaty wojska koronnego, które 
także dokonały rabacji, zarówno u poddanych, którym wymłócono do Szczętu 
całe zboże jare i ozime, a wymłócone ziarno bez reszty zabrano, podobnie jak 
we dworze. Wieszczyckiemu zarekwirowano owiec 15, a 12 pokaleczono ce-
pami, zabito 6 macior, opróżniono też dworskie i chłopskie spiżarnie44.

Poniesione straty w inwentarzu żywym dowodzą, iż hodowla owiec, zapo-
czątkowana w pierwszej połowie wieku XVI, przetrwała w kluczu rejowieckim 
do wieku XVIII jako istotne źródło dochodu. Natomiast hodowlę krów, trzody 
chlewnej i drobnego inwentarza (kury, gęsi) prowadzono na potrzeby żywno-
ściowe dworu stajeńskiego i poddanych kmieci. Oznaczało to, że ówczesna go-

40 E. Rostworowski, Czasy saskie i Oświecenie [w:] J.Tazbir (red), Zarys historii Polski, 
Warszawa 1980, s. 299; W. Śladkowski, Ziemia chełmska w okresie konfederacji tarnogrodzkiej 
[w:] Ziemia Chełmska. Materiały z sesji…, op. cit., s.178.

41 APL, KGCh, RMO, ks. 16, k. 78-78v.
42 Polski Słownik Biograficzny, t. 34/1, zesz. 140, s. 154.
43 APL, KGCh, RMO, ks. 16, op. cit., k. 78v.
44 Ibidem.
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spodarka rolna na omawianym terenie nastawiona była głównie na samowystar-
czalność konsumpcyjną, mniej na uzyskiwanie intrat. W obliczu wspomnianych 
klęsk żywiołowych i strat wojennych postępowanie to należy uznać za bardzo 
racjonalne i w sumie optymalne dla istniejących warunków naturalnych oraz 
możliwości ekonomicznych zarówno dworu w Stajnem jak i poddanych kmieci.

Skutkiem wspomnianej podwójnej rabacji Stajnego było znaczne wylud-
nienie tej wsi królewskiej. Z jedenastu osadników dwuch wymarło, pięciu zaś 
dla cięszkiey ruiny tak przez Moskwę iako y przez inne Woyska porozchodziło 
się45. Pozostałym zaś czterem poddanym padło bydło robocze, skutkiem cze-
go niezdolni byli do regulowania obciążeń podatkowych.

Podobnego złupienia przez wojska szwedzkie i konkurujące z nimi woj-
ska rosyjskie doznała tegoż roku - z pobliższych miast - Włodawa46.

Aby zakończyć wątek Stajnego należy dodać, iż co najmniej na kilka lat 
przed śmiercią Bogusława Reya wieś ta w całości przeszła jako królewszczy-
zna do starostwa chełmskiego. Świadczy o tym wykaz szkód poczynionych 
w Stajnem przez żołnierzy chorągwi husarskiej należącej do starosty kra-
snostawskiego, spisany 11 lutego 1689 roku przez ówczesnego dzierżawcę 
wsi, miecznika czernichowskiego – Jana Wieszczyckiego47.

W 1706 roku Mateusz i Ludwika z Kunic Wielkich Rzewuscy zaciągnęli 
u Łukasza Pawłowskiego, dziedzica dużej wsi Staw i byłego ich plenipoten-
ta, pożyczkę w wysokości trzech tysięcy złotych srebrnej monety na pilną 
swoię potrzebę (zwrot często spotykany przy zaciąganych zobowiązaniach 
pieniężnych)48. Kontrakt pożyczkowy spisano w Rejowcu 10 czerwca, co 
oznaczałoby, że przynajmniej w niektórych okresach roku Rzewuscy w rejo-
wieckim dworze mieszkali.

Pawłowski naonczas odkupił był także skrypt dłużny Rzewuskich od 
niejakiego Kwiatkowskiego na kwotę 2 tysięcy złotych, zatem ogólna suma 
zadłużeń dziedziców rejowieckich u właściciela Stawu wzrosła do 6 tysięcy 
złotych i miała być jednorazowo spłacona równo za rok (zagwarantowano ją 
na dobrach Serebryszcza)49.

Z kwietnia roku 1711 zachowało się w aktach grodzkich chełmskich pi-
smo Pawła Moszkowicza, arendatora karczmy rejowieckiej, który oświad-
czył, że w miesiącu poprzedzającym wyrobiono i wyszynkowano gorzałki 
prostey Kwart Siedemdziesiąt, (…) gorzałki dobrey Akwawity kwart piętna-
ście,(…) piwa garcy ośmdziesiąt50. Jeśli nawet był to dobry miesiąc, gdy idzie 

45 APL, KGCh, RMO, ks. 117, k. 614v.
46 R. Szczygieł, Włodawa w czasach przedrozbiorowych. Zagadnienia gospodarczo-społeczne 

[w:] E. Olszewski, R. Szczygieł (red.), Dzieje Włodawy, Lublin -Włodawa 1991, s. 42.
47 APL, KGCh, RMO, ks. 111, k. 76v-77.
48 APL, KGCh, Zapisy, ks. 34, s. 237 (paginy stronicowe).
49 Ibidem, s. 288.
50 APL, KGCh, Plenipotencje, ks. 3, k. 119.
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o sprzedaż trunków, to i tak ich spożycie roczne kształtowało się na niewy-
sokim poziomie, o czym świadczyły niskie podatki szelężnego i czopowego. 
Oznaczałoby to, iż arenda karczemna nie przynosiła Stanisławowi M. Rze-
wuskiemu znaczniejszych profitów. Z tej produkcji do Skarbu odprowadzo-
no niewiele ponad cztery złote podatku.

11 lutego 1712 roku we dworze rejowieckim miał miejsce ważny akt. 
Tego to dnia sporządzona została intercyza ślubna na okoliczność zamążpój-
ścia 18-letniej zaledwie Marianny Rzewuskiej51, córki Mateusza i Ludwiki, za 
Stanisława Władysława Potockiego, strażnika wielkiego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego52. W dokumencie tym określono dość ogólnie zakres dożywo-
cia nupturientki, ale już samo wadium, strzegące umowy przed zerwaniem 
przez którąkolwiek ze stron, musi robić wrażenie: 300 tysięcy florenów pol-
skich ! Sam ślub nastąpił zapewne trzy dni później tj. w niedzielę 14 lutego.

Niejako przez ciekawość dodam, iż tenże Potocki sprzeda pod koniec 1726 
roku swemu teściowi dobra Łęcznej za niemałą sumę Ośmkroć Sześćdziesiąt 
y Siedm Tysięcy Złotych Polskich monetami Regno Currenti53. Był więc, przy-
znajmy, tenże Rzewuski niezwykle bogaty. Jednocześnie zaś opieszale regu-
lował wszelkie zadłużenia, podobnie jak to czyniła znaczna część chełmskiej 
szlachty. Oto dopiero w 1709 roku zwrócił dług nieżyjącego ojca sprzed ponad 
dwudziestu laty w kwocie 4200 zł, zaciągnięty u nieżyjącego także Jana Szym-
kowicza Szklińskiego, zaś prowizję od pożyczki spłacił dwa lata później54.

Przez dłuższy czas zwlekał także ze spłatą różnych kredytów zaciąganych 
u wzmiankowanego wcześniej Pawłowskiego i dopiero ten na łożu śmierci 
(listopad 1717 roku) wpisał go do swego testamentu jako dłużnika, winnego 
bez prowizji 23.400 zł, kwoty zagwarantowanej na częściach wsi Serebrysz-
cze i Krzywowola55.

We wspomnianym 1712 roku bracia nieżyjącego już Kazimierza Łebkow-
skiego, przypomnijmy, drugiego męża Anny z Ożarowskich, postanowili 
upomnieć się u Rzewuskiego o zwrot długu zaciągniętego jeszcze przez wdo-
wę u przyszłego męża w kwocie 1770 florenów, zagwarantowanego, a jakże, 
na dobrach rejowieckich. (Być może to tę pożyczkę miała na myśli Anna, 
pisząc, iż na pokrycie kosztów pogrzebu Bogusława dłużyć się musiała56). 
Ponieważ spłata zadłużenia nie doszła do skutku, Bogusław i Marek Łeb-
kowscy skierowali sprawę do sądu lubelskiego Ten nakazał Rzewuskiemu, 

51 Marianna Rzewuska urodziła się w 1694 r. w Czułczycach; vide M. M. Dederko, Sawin 
i jego region, Czułczyce-Chełm 2000, s. 88.

52 APL, KGCh, Zapisy, ks. 35, k. 125, 126v.
53 APL KGCh, Zapisy, ks. 36, op. cit., k. 538-542; E. Leśniewska (opr.), Relacja z pogrze-

bu…, op. cit., s. 5, stwierdziła, iż związki Rzewuskich z dobrami Łęcznej są szerzej nieznane.
54 APL, KGCh, Zapisy, ks. 35, op. cit., k. 67.
55 Ibidem, k. 802v.
56 APL KGCh, Dekrety, ks. 37, op. cit., k. 312v.
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jako sukcesorowi klucza rejowieckiego, pożyczkę zwrócić. Tak też się stało, 
co pozwoliło braciom Łebkowskim uregulować w imieniu zeszłego sterili-
ter Kazimierza, sięgającą jeszcze 1701 r., należność za dziesięcinę u plebana 
pawłowskiego57 oraz wpłacić w imieniu zmarłego obiecaną braciom pijarom 
chełmskim kwotę 1610 florenów58.

W roku 1717 na mocy laudum sejmikowego Jan Antoni Świrski i Woj-
ciech Piotrowski jako wyznaczeni komisarze, dokonali nowej generalnej re-
wizji dymów w Ziemi Chełmskiej, ponieważ od poprzedniej minęły 24 lata59. 
Zgodnie z przyjętymi współczynnikami przeliczeniowymi liczby domów na 
1 dym (o czym – poniżej) wyliczyli oni, iż miał Rejowiecz z Przedmieścia-
mi y Wulką Reyowiecką Dymow [katolickich] Ośm y Ćwierć, zamieszkali zaś 
w nim Żydzi zajmowali Dymow Siedm i Puł Ćwierci. Kobyle liczyło jeden 
dym, Rubie – Dym ieden bez puł ćwierci, a Wereszcze – jedynie pół dymu60. 

Mogą zastanawiać ułamkowe części dymów, które w owej rewizji zapisa-
no, stąd nieco szersze objaśnienie tej kwestii.

Podatek podymny, czyli tzw. podymne, wprowadzono jednorazowo 
uchwałą sejmu warszawskiego jeszcze w 1629 roku i obejmowało ono 
wszystkie jednostki mieszkalne – miejskie i wiejskie – w całej Rzeczypo-
spolitej. Liczeniem domów (dymów) mieli się zająć dzierżawcy dóbr lub ich 
właściciele, po czym, pod przysięgą, podać dane do ksiąg grodzkich swego 
okręgu, zaś Grod porządnie spisować y zebrać [dane] powinien, aby każda 
wieś zupełnie y nierozdzielnie podatek, iaki z niey przychodzi, oddała61. 

W mniejszych miasteczkach, do których Rejowiec się zaliczał, od kamienic 
większych i domow szynkownych po zł 2, a od mnieyszych domkow po puł złotego 
(…) Z miasteczek zaś, którzy iako chłopi rustica opera panom odprawuią (…) 
od każdego domu tak wielkiego, iako i małego po połzłotego dawać maią62. 

W ten sposób przez ponad 30 lat - świadczenia tego nie pobierano aż do 
1661 roku – obowiązywała wysokość podatku policzonego wedle jednorazo-
wych oświadczeń woli właścicieli dóbr z lat 1629 -1630. 

Tymczasem naprzód wojny z Kozaczyzną, a potem ze Szwecją spowodowa-
ły wielkie ubytki w domostwach, w wyniku czego także wysokość dawnego 
podatku podymnego nie odpowiadała stanowi faktycznemu63. Tę rozbieżność 

57 APL, KGCh, Zapisy, ks. 36, op. cit., k. 185v-186.
58 Ibidem.
59 APL, KGCh, RMO, Taryfa Revisionis Fumalium Terre Chełmense. Oblata, ks. 121, 

k. 506v-522v
60 Ibidem, k. 514.
61 Volumina Legum, op. cit., t. 3, Petersburg 1859, s. 290.
62 Ibidem.
63 Przykładowo na Podlasiu liczba domów płacących w 1661 r. podymne wynosiła zaled-

wie 18% ogółu domów z 1629 r. (dane internetowe Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumen-
tacji Zabytków w Białymstoku, Białystok 2007, hasło Suchowola).
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należało zlikwidować i temu posłużyło następne liczenie dymów w Ziemi 
Chełmskiej przeprowadzone w 1661 roku, kiedy to naliczono 9836 jednostek. 
Od każdej z nich na utrzymanie wojska miano płacić po pietnaście Tynfow (był 
to podatek na zimowe utrzymanie wojska i wypłatę żołdu - hiberna)64. Jednak-
że z uwagi na pustki w skarbcu królewskim, ale także z powodu spustosze-
nia wielu miejscowości Ziemi Chełmskiej podczas niedawnej wojny polsko-
-szwedzkiej, wprowadzono podymne czworo [tj. poczwórne], które takim ma 
bydź Wydawane sposobem: w Miastach Głownieyszych Miesczanie od Kamienic 
Większych od Każdey maią dawać po Zło[tych] trzy, od mniejszych po zło[tych] 
dwa nie zastawiając się na ten Czas wolnościami [czyli zwolnieniami od podat-
ku – dotyczyło to miast po pożarach lub nowo lokowanych] ani urzędami a od 
Domkow które przy Mieście [tj. na przedmieściu] bywaią, po puł złotego65. Od 
domów zaś, w których prowadzono wyszynk, polecono płacić po 2 złote. O ro-
dzajach domów oraz faktycznej ich liczbie mieli w sądzie grodzkim informo-
wać pod karą pieniężną i przysięgą dwaj starsi przedstawiciele rady miejskiej 
dobrze osiadli, tj. znający od lat własną miejscowość i stan jej zurbanizowania.

W Miasteczkach zaś Mniejszych od Kamienic Większych y Domow Szynkow-
nych po zło[te ] Dwa, od Mniejszych Domkow po puł złotego płacić należało. 
Także po pół złotego od domu, tak Wielkiego Jako y Małego, uchwała nakazy-
wała płacić mieszkańcom małych miasteczek, utrzymującym się z pracy na 
roli i niezajmujących się handlem. Dziedziców miasteczek zobowiązano nadto 
do policzenia młynów, kuźni, karczm, hut i innych manufaktur, które również 
po puł złotego maią dawać66. Z poczwórnego podymnego zwolniono jednak 
chałupników oraz zagrodników z działkami ogrodniczymi. Gdyby jednak któ-
ryś z dziedziców zataił posiadanie jakiejś posiadłości (dworu, gospody, domu), 
a sprawa wyszła na jaw, musiałby zapłacić karę w wysokości tysiąca złotych67.

Uchwała ta w istocie była wiernym powtórzeniem konstytucji (czyli 
uchwały) sejmu warszawskiego z dnia 20 lutego1629 roku pn. Podymne68. 
Jak widać, minęło ponad 30 lat zanim deputaci sejmiku chełmskiego wpisali 
tekst uchwały sejmowej do swojego laudum.

64 APL, KGKr, RMO, ks. 38, k. 69v.
65 APL, KGKr, RMO, Laudi Contq Particular Terre Chełmensis Oblata, ks. 3 op. cit., k. 634. 

Nieprecyzyjnie odniósł się do daty poboru podymnego w Ziemi Chełmskiej Hubert Mikołaj 
Łaszkiewicz, Dziedzictwo czy towar? Szlachecki handel ziemią w powiecie chełmskim w II poło-
wie XVII wieku, Lublin 1998, s. 35, pisząc, iż podatek podymny był zbierany po 8 sierpnia tego 
samego [tj. 1661] roku. W rzeczywistości został on uchwalony przez sejmik ziemski chełmski 
11 sierpnia 1661 r. i dopiero po tej dacie mógł być egzaktowany.

66 APL, KGKr, RMO, ks. 3, op. cit., k. 635. 
67 Ibidem.
68 Volumina Legum, op. cit. t. 3, 1859, s. 290-291. Zwróciła na to również uwagę Irena 

Gieysztorowa, Wstęp do demografii…, op. cit., s. 188 i przyp. 305 tamże.
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W powiecie chełmskim do wybierania tego podatku wyznaczono Okta-
wiana Kazimierza Sosnowskiego, a w powiecie krasnostawskim – Szymona 
Aleksandra Mogielnickiego, naówczas podstolego horodelskiego.

Kolejny podatek podymny - z przeznaczeniem dla potrzeb wojska - uchwa-
lił sejmik chełmski 2 maja 1673 roku. Wynosił on w dobrach szlacheckich 
z dymu iednego po Złotych cztery, a ponadto należało dać jednego konia z Dy-
mow Trzydziestu oraz sto dwadzieścia złotych na pokrycie kosztów utrzyma-
nia zwierzęcia przy taborze69.

Ponieważ, jak wspomniałem, straty wojenne, pożary, a po nich kolejne 
spustoszenia wielu wsi i dworów w Ziemi Chełmskiej przez rodzime cho-
rągwie, doprowadziły do znacznego zubożenia mieszkańców, zaistniała po-
trzeba innego rachowania domów w przeliczeniu na 1 dym. Zagadnieniem 
tym w marcu 1684 roku, na prośbę sejmiku Ziemi Chełmskiej, zajęli się: 
Stanisław Stawski – wojski chełmski, Daniel Wołczek, Aleksander Borzęcki, 
Mikołaj Wereszczyński i Adam Andrzejewski, a w powiecie krasnostawskim 
zadanie to zlecono – poza Borzęckim – także Gruszeckiemu, Ożarowskiemu 
i Mikulskiemu. Prawdopodobnie po raz pierwszy odstąpiono w tej części 
Rzeczypospolitej od tradycyjnej metody liczenia tzw. dymów, polegającej 
– co z powyższego wynika - na prostym określeniu liczby kominów w danej 
miejscowości. 

Nowa metoda wiązała pojęcie dymu z areałem ziemi, jakim dysponował 
poddany. W ten sposób wprowadzono przelicznik, który można nazwać dy-
mem przeliczeniowym. I tak, każdy łannik, tj. poddany uprawiający cały łan 
kmiecy, winien był opłacać podatek podymny za dwa dymy, zaś półłannik 
– za jeden dym70. Zagrodnikow, którzy na Połowie Puł[ł]anka siedzą, Dwoch 
na Dym, Ćwiertnikow [tj. użytkowników 1/4 łana] także Dwoch na Dym, zaś 
tych, którzy uprawiali jedynie ogrody, trzech na jeden dym przypadać mia-
ło. Komorników, co w Chatach swoich siedzą, a gruntow nie sieią, czterech 
liczono na jeden dym (każdy z nich był zatem zobowiązany do płacenia  1/4 
podatku)71.

Jak wynikało z Regestru podymnego sporządzonego w 1685 roku72, według 
przyjętego przelicznika dymów w Rejowcu było – wraz karczmą - faktycznie 
21, w Kobylem – 7, w Rubiem – 4, zaś w Wereszczach – 11/2. Wysokość po-
datku egzekwowanego od mieszkańców świadczyła o zastosowaniu nowego 
przelicznika podatkowego: 20 domów na 1 dym (płacono od domu po 15 
groszy tj. po pół złotego, czyli po 10 złotych od dymu). Rejestr podymnego 

69 APL, KGKr, RMO, Oblata Laudi Terrae Chełmensis et Districtus Crasnostaviensis, ks. 
7, op. cit., k. 128.

70 APL, KGKr, RMO, Oblata Laudi Terrae Chełmensis, ks. 12, op. cit., k. 75.
71 Ibidem.
72 APL, KGCh, RMO, akta luźne, ks. 3, k. 443.
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sporządzony 5 lat później, potwierdził podaną liczbę dymów w każdej z miej-
scowości klucza rejowieckiego73.

Do wybierania tego podatku, łącznie z podatkiem szlężnym, sejmik miej-
scowy desygnował pisarza ziemskiego chełmskiego – Dymowskiego (po-
wiat chełmski) i Tomasza Komorowskiego (powiat krasnostawski)74. 

Za drobiazg historyczny, godny jednak okazjonalnego odnotowania, 
uznać należy obecność w przywołanym rejestrze wsi Łyszcz koło Pawłowa, 
włączonej do chełmskiego biskupstwa rzymskokatolickiego i odnotowanej 
jako pustka (deserta), a jakoby zanikłej prawie półtora wieku wcześniej, co 
sugerował przytaczany już kilkakrotnie W. Czarnecki. Przypomnę, iż wieś 
tę, jako liczącą 4 dymy i płacącą 2 floreny podymnego, odnotował jeszcze 
rejestr tego podatku z 1661 roku75. (Powtórzę: to właśnie w dawnym Łysz-
czu zlokalizowana była pierwotnie parafia rzymskokatolicka, obejmująca od 
1421 roku także ówczesne tereny klucza rejowieckiego. Z czasem, wobec 
marginalizacji urbanistycznej i gospodarczej tej wsi, parafię przeniesiono do 
powstałego Pawłowa. Od lat dziewięćdziesiątych XVII wieku brakuje wiado-
mości o Łyszczu).

Omówiona wcześniej metoda liczenia dymów potwierdzała dotychczaso-
wą tradycję istniejącą w Ziemi Chełmskiej, wedle której działka półłanowa 
stanowiła podstawową jednostkę obliczeniową przy egzekwowaniu różnych 
należności. Potwierdza to opinię Andrzeja Wyczańskiego, odnoszącą się 
wprawdzie do wieku XVI, iż większość ludności chłopskiej stanowili kmiecie 
posiadający gospodarstwa półłanowe76, o powierzchni ok. 8-9 ha, nie licząc 
areału łąk i pastwisk, nierzadko wykorzystywanych przez całą wspólnotę 
wiejską.

Wracając do metody wypracowanej w roku 1684, warto zauważyć, że rów-
nież tzw. dym przeliczeniowy za podstawową jednostkę podatkową uznawał 
połowę łanu. Uchwała sejmikowa tu przeanalizowana prawnie tę wielkość 
areału ugruntowała (jako powszechnie stosowaną) w różnych operacjach 
podatkowych.

26 listopada 1696 roku sejmik Ziemi Chełmskiej ustalił taryfę pogłówne-
go wynoszącą 1 złoty od osoby stanu duchownego i plebejskiego oraz osoby 
wyznania mojżeszowego, które ukończyły lat piętnaście i nie przekroczyły 

73 APL, KGCh, RMO, ks. 4, k. 808v.
74 Ibidem, k. 803; podatek podymny i szelężny miały być zbierane od 1 września do 1 grud-

nia 1690 r.
75 AGAD, ASK, Dz. I , ks. 65, op. cit., k 507v.
76 A. Wyczański, Czy chłopu było źle w Polsce w XVI wieku, „Kwartalnik Historyczny”, r. 85, 

t. 3, 1978, s. 634.
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sześćdziesiątego roku życia77. Ziemiaństwo zaś miało płacić ten podatek we-
dług Taryfy lege antiqua postanowioney.

Niejako na marginesie tego rozważania należy dodać, iż w poszukiwaniu 
nowych źródeł dochodów sejmik Ziemi Chełmskiej w marcu 1714 roku ob-
łożył podatkiem po złotemu od głowy, czyli odmianą pogłównego, te osoby, 
które w miastach pozostawały na usługach u Żydów, a więc winiarzy, parob-
ków i dziewki (służące)78.

Jednocześnie w styczniu 1715 roku sejmik obniżył hibernę, tj. podatek 
zimowy dla regimentu płk de Ziella z 15 tynfów od dymu79 na 9,5 tynfa, co 
dało kwotę ogólną 90 tys. tynfów. Jednakże już w połowie tego roku, uskar-
żając się na uciśnienie Ziemi Chełmskiey y Powiatu Krasnostawskiego przez 
wybieranie trzeciey raty kontrybucji po pięć Tynfow od Dymu, szlachta Ziemi 
Chełmskiej za pośrednictwem posłów zwróciła się do króla o przywrócenie 
taryfy opłat z 1661 roku i uznanie jej za prawdziwą y Realną80. Ostatecznie 
dnia 7 września 1715 roku całe Rycerstwo Ziemie Chełmskiey zaaprobowało 
wpłatę na wojsko - skonfederowane w Tarnogrodzie - wynoszącą 13 złotych 
od dymu oraz wyekspediowanie z pełnym wyposażeniem81 jednego żołnie-
rza z każdych dwudziestu dymów (z klucza rejowieckiego miano zatem wy-
ekspediować do wojska jednego mężczyznę).

 Jednym z tragicznych skutków trwającej naonczas wojny domowej mię-
dzy zwolennikami i przeciwnikami Augusta II było śmiertelne poranienie 
Stanisława Reya – porucznika dragonii konnej, syna Karola Reya, dziedzica 
Krupego, przez żołnierzy jednego z regimentów Wielkiego Księstwa Litew-
skiego oraz złupienie tamtejszego dworu, pod pozorem poszukiwania rzeko-
mo ukrytych tam żołnierzy saskich82.

Po ponad trzydziestu latach, które charakteryzowały się postępującą 
pauperyzacją mieszkańców wsi, zaistniała konieczność ponownego usta-
lenia dymu przeliczeniowego i odciążenia poddanych z dotychczasowych 
opłat podymnego. Zadanie to i tym razem zlecono komisarzom, Janowi A. 
Świrskiemu – komornikowi ziemskiemu lubelskiemu i Wojciechowi Pio-
trowskiemu, a także Tomaszowi Borowskiemu i Andrzejowi Koźmianowi – 
reprezentantom Ziemi Chełmskiej y Powiatu Krasnostawskiego. Oni to mieli 
dokonać nowej Rewizyi Dobr generaliter Wszytkich Ziemskich, Krolewskich 
y Duchownych et novae locationis [także nowo założonych] (…) methodą: 

77 APL, KGKr, RMO, ks. 20, op. cit., k. 838v.
78 APL, KGKr, RMO, ks. 34, op. cit., k. 55.
79 Wg taryfy z 1661 r. w Ziemi Chełmskiej wyliczono ogółem 9836 dymów; APL, KGKr, 

Relacje, ks. 38, k. 69v.
80 Ibidem, k. 255v-256.
81 Wyposażenie obejmowało konia, moderunek (strzelbę i umundurowanie) oraz susta-

ment, czyli pieniądze na wyżywienie kwartalne; ibidem, k. 326, 339.
82 Ibidem, k. 455v-457v.
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naypierwey Pułannikow [kmieci półłanowych] ośm na Dym Jeden, Połowicz-
nikow [tj. gospodarujących na 1/4 łanu] na Dym ieden Szesnaście, także osia-
dłych chałup Sochami robiących Połosmkow [1/16 łanu] także szesnaście na 
Dym Jeden, Zagrodnikow pieszych Czterdzieści y dwa na Dym ieden, w Mia-
stach zaś y Miasteczkach Cztery Domow Szynkownych wiez(d)nych na Dym 
ieden, Innych zaś Domow y Mieszkań tak w Mieście iako y po przedmieściach 
ośm na Dym ieden, Chałupek małych na dym ieden dwanaście być powinno(…
…)83. Oblatowano to laudum, czyli uchwałę sejmikową, w Krasnymstawie 
dnia 16 września 1717 roku. Wyniki nowej metody liczenia dymów w kluczu 
rejowieckim podałem na początku tych rozważań. Według tej właśnie meto-
dy obliczono wysokość podatku podymnego w Ziemi Chełmskiej dla każdej 
miejscowości.

Należy przy tym dodać, że deputaci sejmikowi zwolnili w 1717 roku z po-
datku podymnego na lat siedem te wsie, które zostały w części lub w całości 
spalone przez wojska saskie podczas niedawnej wojny domowej84.

 Nie bez powodu poświęciłem sporo uwagi zasadom liczenia dymów za-
równo z lat 1661, 1684, jak i z roku 1717, ponieważ w literaturze przedmiotu 
sprawa ta nie była dotąd jednoznacznie objaśniana i niektórym historykom 
oraz demografom nastręczała sporo kłopotu85. W świetle powyższego trud-
no zgodzić się w pełni z opinią Ireny Gieysztorowej, iż podymne stanowi 
materiał statystyczny o wątpliwej przydatności do badań społeczno-gospodar-
czych, nadający się wyłącznie do wykorzystania porównawczego, w żadnym zaś 
wypadku do ustaleń samodzielnych86.

W roku 1717 wybrano także podatek subsidium charitativum przeznacza-
jąc go dla regimentu dragonów Stanisława Mateusza Rzewuskiego - od ponad 
dziesięciu lat hetmana polnego koronnego. Jak wynika z zestawienia wpłat, 
we dworze rejowieckim mieszkało 9 osób (?) oraz Ministro Luterano, czyli 
proboszcz zboru luterskiego, co oznacza, że taka świątynia jeszcze wówczas 
przy zabudowaniach dworskich funkcjonowała. Dorosłych chrześcijan było 
w miasteczku 51, a Żydów – 587, co w tym drugim przypadku trudne jest do 
całkowitego zaakceptowania, skoro istniała już wówczas w Rejowcu znacz-
niejsza grupa rodzin wyznania mojżeszowego. (Nie było jednak jeszcze praw-
dopodobnie wyodrębnionej tu gminy żydowskiej, ponieważ do utworzenia 
jej diaspora miejscowa musiała liczyć co najmniej kilkudziesięciu Żydów88). 

83 APL, KGKr, RMO, ks. 37, k. 424v. 
84 Ibidem, k. 425.
85 Cf. np. I. Gieysztorowa, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976, s. 185 i nn.; 

Tej samej badaczki, Źródła i szacunki w badaniach osadnictwa i demografii Polski XVI i XVII 
w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 3-4, 1962, s. 584-585.

86 Ibidem, s. 586.
87 APL, KGCh, RMO, ks. 121, op. cit., k. 105.
88 W dostępnej literaturze judaistycznej brak jest wyraźnych informacji o minimalnej li-
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W Kobylem mieszkały wówczas 33 rodziny katolickie, w Rubiem żyło 10 ro-
dzin, a w Wereszczach - 789. Sumaryczny podatek, zapłacony od tych miesz-
kańców, wyniósł 166 zł 10 gr.

Powracając do głównego toku narracji należy dodać, iż Kalkulacja Podat-
ków Szelężnego90 y Czopowego91 w Ziemi Chełmskiey przeprowadzona przez 
egzaktora Marcjana Piotrowskiego na dzień 1 września 1719 roku i oparta 
na wcześniejszej taryfie, wyznaczała dla Rejowca 16 zł podatku czopowe-
go92 (dla porównania Pawłów płacił 6 zł, a Chełm i Hrubieszów – po 400 zł). 
Niewysoka kwota podatku czopowego płacona przez Rejowiec oznaczała, iż 
wartość roczna wyrobu i sprzedaży alkoholi przez arendarza karczemnego 
i – być może także kupca winnego - nie przekraczała sumy 300 zł. Dzienna 
zatem sprzedaż trunków według tej taryfy i obliczeń własnych oscylowa-
ła wokół jednego złotego. Może to być wykładnikiem ogólnego zubożenia 
mieszkańców nie tylko miasteczka, ale i wsi doń należących. 

Domyślnie stwierdzić można, że nawet cotygodniowe targi – o ile się od-
bywały - nie wpływały znacząco na wzrost konsumpcji piwa, czy gorzałki. 
Nie wykluczałbym jednak i takiej konkluzji, iż to właśnie w dni targowe spo-
życie napojów wyskokowych bywało najwyższe. Zwracam też okazjonalnie 
uwagę na powszechnie niski ówczesny poziom gorzelnictwa. Jak pisał Ju-
liusz Łukasiewicz93, proces cukrowania surowca był zaniedbany i prowadzony 
po omacku, zaś destylacja trunku odbywała się w kotłach na wolnym ogniu, 
bez należytego bieżącego oziębiania (brak chłodnicy). Mimo więc parokrot-
nych destylacji skroplonego alkoholu, produkt bywał często bardzo zanie-
czyszczony i na ogół niskoprocentowy.

czebności gminy. Według klasyfikacji zaproponowanej przez Jakuba Leszczyńskiego, cyt. 
za Anatol Leszczyński, Sejm Żydów Korony, Warszawa 1994, s. 45, najmniejsze wyznaniowe 
gminy żydowskie liczyły do 100 osób. Nieujawnianie faktycznej liczebności członków po-
szczególnych gmin wiązało się z unikaniem nadmiernych obciążeń podatkowych.

89 APL, KGCh, RMO, ks. 121, op. cit., k. 105.
90 Podatek szelężny generalny został wprowadzony konstytucją sejmową w 1673 r. wsku-

tek skierowania dochodów z podatku czopowego na utrzymanie wojska i zastąpił wprowadzo-
ny w 1662 r. podatek od napojów wyskokowych przywożonych z innych państw. Pobierano 
go od mieszczan w wysokości 10 % od sprzedanych przez nich trunków. Do roku 1775 był on 
w dyspozycji sejmików szlacheckich; cf. S. Russocki, Encyklopedia historii gospodarczej Polski 
do 1945 roku, Warszawa 1981, s. 355; cf. Inwentarz Voluminow Legum, cz. 1, Petersburg 1860, 
s. 328. 

91 Czopowe zostało wprowadzone w drugiej połowie XV wieku jako podatek pośredni od 
wyrobu i wyszynku napojów alkoholowych (dla wina – od 1629 r.). Podatek ten wynosił dla 
karczmarzy zazwyczaj 1/18 wartości wyszynku; cf. S. Russocki, Encyklopedia historii…, ibi-
dem, s. 132; cf. Volumina Legum, t. 2, Petersburg 1859, s. 40, fol. 666-667.

92 APL, KGCh, RMO, ks. 35, op. cit., k. 906.
93 J. Łukasiewicz, Przewrót przemysłowy w przetwórstwie płodów rolnych Królestwa Polskie-

go, „Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego”, t. 8, 1966, s. 255.
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20 października 1720 roku Stanisław M. Rzewuski na mocy tzw. listu fun-
duszowego nadał cerkwi rejowieckiej stosowne beneficjum94. Napisał w nim, 
iż uczynił to z potrzeby zaskarbienia sobie u Boga błogosławieństwa oraz 
z uwagi na szczupłość nadanych przedtym Gruntow do Cerkwi Rejowieckiey. 
Spodziewając się także wstawiennictwa miejscowych sług Bożych za szczę-
śliwe Sukcesa rodziny Rzewuskich, potwierdził wspomnianym dokumentem 
wszystkie grunty beneficjalne, tak z dawna iako nowo do Cerkwie Rejowiec-
kiey nadane. Niestety, brak jest dokumentów wcześniejszych, określających 
zakres dotychczasowych służebności kolatorskich.

Ważność tego dokumentu, oblatowanego 38 lat później, potwierdzili 
Wacław Rzewuski, wojewoda podolski i hetman polny koronny, ówczesny 
dziedzic dóbr rejowieckich oraz Michał Siemionowicz vel Semenowicz, pa-
roch cerkwi rejowieckiej Ritus Graeci.

Rzeczony list funduszowy wzmiankował m.in.o istnieniu w Rejowcu mły-
nów (były zatem co najmniej dwa) oraz wapielni, w której produkowano 
wapno palone. Po przeprowadzonym procesie gaszenia produkt ten stoso-
wano zapewne jako składnik spoiwa (łącznie z piaskiem) przy wznoszeniu 
budynków z opoki. Nieliczne takie budynki – mieszkalne i gospodarcze - 
zachowały się w Rejowcu i Rybiem do końca lat pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku.

Zamyślając nad sposobami zaktywizowania rzemiosła rejowieckiego, bę-
dącego zapewne głównie w rękach wyznawców Starego Przymierza, Stani-
sław Rzewuski nadał prawo wieczyste miejscowemu Cechowi Szewskiemu 
y Garbarskiemu95. O szczegółach tego prawa piszę w innym miejscu książki.

29 sierpnia 1721 roku Rzewuski i książę Jakub zawarli przyjacielskie po-
rozumienie, na mocy którego obaj wzajemnie skwitowali się z pieniężnych 
należności wynoszących po stronie hetmana 17 tysięcy zł, a po stronie księ-
cia – 11 tysięcy. Kwotę tę hetman polny koronny zobowiązał się wpłacić 
kościołowi w Olesku, w którym książę zadłużył się był sposobem wyder-
kaufu96. Pozostała reszta miała być częściowo przeznaczona na niespłaconą 
przez Jakuba prowizję, częściowo zaś – przezeń dobrodusznie umorzona. 
Było to sfinalizowanie zakupu Oleska przez Rzewuskiego od princepsa, do-
konanego w roku 171997.

Zaprzątnięty sprawami państwowymi (posłowanie do sejmu i zajmowa-
nie się bieżącą polityką państwa oraz organizacją i szkoleniami doraźnymi 
wojska), ale także już dość schorowany, Stanisław Rzewuski zapisał w dniu 

94 APL, KGCh, RMO, ks. 60, k. 254-254v; dokument ten oblatowano dopiero 13 kwietnia 
1758 r., przed sprzedażą Rejowca Annie z Mierów Wolskiej. 

95 APL, KGCh, RMO, ks. 60, op. cit., k. 131-131v.
96 APL, KGCh, Zapisy, op. cit., ks. 36, k. 149v-150. 
97 J. E. Leśniewska (opr.), Relacja z pogrzebu…, op. cit., s. 11.
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23 maja 1724 roku miasto Rejowiec, a także wsie do niego należące, tj. Ru-
bie, Kobyle i Wereszcze synowi Sewerynowi, staroście chełmskiemu i lubo-
melskiemu oraz jego sukcesorom98. Zapis dość szczegółowo określał zakres 
donacji i obejmował m.in. dwór w Rejowcu, parcele miejskie wraz z domami 
murowanymi i drewnianymi, zagrodami, sadami, folwarkami, lasami, bora-
mi, gajami i zaroślami, stawami, sadzawkami, także z barciami i pszczołami, 
młynami i młynarzami, karczmami i karczmarzami, poddanymi i ich obo-
wiązkami oraz beneficjami dla duchownego łacińskiego i greckokatolickie-
go itd., itp. Zapis kończyła znana formuła Dat, donat, inscribit et resignat99 
(daje, daruje, zapisuje i rezygnuje), co ostatecznie rozstrzygało o istocie 
i celu tego aktu prawnego.

Hetman zwrócił także niebawem (26 czerwca) zakonowi pijarów w Cheł-
mie dawny dług w kwocie 4 tysięcy zł, zagwarantowany na dobrach Rejow-
ca100, najwyraźniej nie chcąc obciążać nim Seweryna.

Nieznana jest wprawdzie data narodzin Seweryna Rzewuskiego, sko-
ro jednak wiadomo, że już w 1724 roku pełnił urząd starosty chełmskiego 
i lubomelskiego, musiał zatem być wówczas osobą pełnoletnią z pewnym 
urzędniczym doświadczeniem. Pozwala to lokować datę jego urodzenia oko-
ło roku 1696-1698.

Szczegóły donacji są istotne z punktu widzenia gospodarczego. Proszę 
zauważyć: w zapisie wymienia się jedynie dwór miejski, co pośrednio po-
twierdza inne informacje, iż dawny rejowski dworek w Kobylem nie był za-
mieszkały, zaś w Wereszczach prawdopodobnie nie istniał. Funkcjonowały 
w dobrach dwa folwarki (rejowiecki i kobylski), dwa lub trzy młyny i zapew-
ne dwie karczmy, skoro wymienione zostały w liczbie mnogiej. Klucz zatem 
– porównując go z obrazem wcześniejszym – znajdował się w podobnym 
stanie stagnacji, o ile nie recesji. Domniemana – ale zapewne i rzeczywista 
- częsta nieobecność hetmana koronnego w dobrach rejowieckich nie sprzy-
jała ich rozwojowi, nie motywowała poddanych włościan do generowania 
dochodów poprzez podnoszenie kultury rolnej, a prawo wieczyste dla sta-
rozakonnych funkcjonowało zbyt krótko, by jego pozytywne skutki były do-
strzegalne ekonomicznie.

Młody Seweryn najwidoczniej z dóbr rejowieckich pozyskiwał niewyso-
kie intraty, skoro w 1725 roku, gdy udawał się do cudzych Krajow, otrzymał 

98 APL, KGCh, Zapisy, Ill[ust]ris M[agnifi]cus Rzewuski Palatinus Podlachiae M[agnifi]co 
Severino Rzewuski Filio Suo Donat, ks. 36, op. cit., k. 364-366; zdaniem D. i Z. Kalinowskich, 
Rejowiec dawniej…, op. cit., s. 15, przekazanie dóbr Rejowca przez Stanisława M. Rzewuskie-
go jednocześnie obu synom nastapiło w roku 1720, co w świetle dokumentów sądowych jest 
twierdzeniem błędnym. 

99 Ibidem, k. 365.
100 Ibidem, k. 405.
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od matki na Expensa Kieszonkowe y do Rąk własnych ponad 1.000 złotych101. 
W dwa lata później, wciąż zajęty różnymi sprawami, ustanowił do prowadze-
nia spraw majątkowych i finansowych kilkunastu plenipotentów102.

Seweryn, podobnie jak jego ojciec (zm. 4 listopada 1728 r. we Lwowie), 
zamierzał jednak układać dobre stosunki z miejscową ludnością żydowską. 
Widział w niej bowiem siłę napędzającą lokalny handel i rzemiosło. Dla-
tego z jego polecenia 15 czerwca 1729 roku Stefan Sidorowski, naonczas 
osobisty sekretarz Seweryna, sporządził akt potwierdzający nadanie przez 
Stanisława Mateusza na Rozdole Rzewuskiego, prawa wieczystego miejsco-
wemu cechowi szewskiemu i garbarskiemu103. Szczegóły tego dokumentu 
omawiam w podrozdziale Obrazki z życia i kultury Żydów rejowieckich. Prze-
jąwszy po ojcu zamek w Olesku, dokonał jego poważnej renowacji, kierując 
na to przedsięwzięcie znaczne sumy, pochodzące zapewne w dużej części 
z pożyczek.

Jednocześnie Seweryn wyzbywał się na rzecz młodszego Wacława – ów-
czesnego posła Ziemi Chełmskiej na sejm - odziedziczonych po ojcu małych 
jednostek osadniczych (np. Błudów i Bubnowo zapisem donacyjnym zostały 
mu przekazane 8 października 1729 roku104, a sześć lat później Wacław otrzy-
mał wieś Łyszczów w powiecie lubelskim105). Natomiast dobra, które miały 
swoją cenę na rynku ziemskim, odsprzedawał. Tak postąpił z częściami nań 
po ojcu przypadłymi w Żdżannem, Wierzchowinach i Zagrodzie, odstępując 
je Franciszkowi Xaweremu Nitosławskiemu – łowczemu Ziemi Chełmskiej, 
a jednocześnie regimentarzowi wojsk koronnych, za sumę 19 tysięcy flore-
nów. Temuż Nitosławskiemu, za dług wynoszący 4.200 zł, wydzierżawił on 
w 1731 roku wieś Rubie i część Rejowca. Przy spisaniu aktu dzierżawnego 
gromadę rzeczonej wsi reprezentowali Stefan Uszko – miejscowy sołtys, 
Ilko Szwed i Stecko Bohusz – włościanie oraz Roman Kurczak z Rejowca – 
zapewne wójt106.

Potwierdzenie wspomnianej pożyczki nastąpiło 27 lutego roku 1744 
w Żytomierzu107, gdzie Nitosławski przekazywał na zasadzie cesji część klu-
cza rejowieckiego Dydyńskiemu. Oznacza to, że prawdopodobnie przez 13 
lat łowczy trzymał w posesji zastawioną część dóbr, korzystając w tym czasie 
z dochodów, jakie ona przynosiła oraz z pańszczyzny, jaka z zaopatrzenia 
kmieci w ziemię i woły wynikała.

101 APL, KGCh, Zapisy, ks. 129, k. 15.
102 Ibidem, k. 56v.
103 APL, KGCh, RMO, ks. 60, op. cit., k. 131-131v.
104 APL, KGCh, Zapisy, ks. 129, op. cit., k. 138v-139.
105 APL, KGCh, Zapisy, ks. 48, k. 23v-24.
106 APL, KGCh, Zapisy, ks. 129, op. cit., k. 289.
107 APL, KGCh, RMO, ks. 146, k. 125v-127.
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Nieco wcześniej, bo 17 lutego 1730 roku zapożyczył się był starosta 
chełmski także u Ludwika i Antoniny Przedwojewskich (kwota pożyczki – 
17 tys. florenów)108.

23 czerwca 1734 r. Seweryn, mający już zadłużenie u Stefana Kuczew-
skiego – łowczego bielskiego109, zawarł z nim kontrakt dzierżawny na kwotę 
24 tys. florenów i cały dług zapisał na dobrach Rejowca (in Bona Sua ha-
ereditaria Rejowiec Importat)110. Tenże Kuczewski polecił dłużnikowi, aby 
z pożyczonej sumy zagwarantował na rzecz szkoły OO. Pijarów w Chełmie 
kwotę 1150 florenów wraz z prowizją. Rzewuski zapisu takiego niezwłocznie 
dokonał111.

Wtrąćmy tu chronologiczną informację, iż w latach 1729-30 Rejowiec na-
dal płacił 16 zł podatku szelężnego oraz 30 zł podatku czopowego112. Trudno 
wyrokować, czy była to należność wynikająca jedynie z przyjętej wcześniej 
kalkulacji i nieuwzględniająca aktualnego poziomu produkcji i sprzedaży 
trunków, czy też odpowiadająca faktycznej wielkości obrotów alkoholami. 

Parę lat po zastawieniu Rubiego, 2 stycznia 1735 roku Seweryn wypuścił 
w zastaw za 8.600 florenów pozostałą część Rejowca z pertynencjami kano-
nikowi katedry lwowskiej – ks. Władysławowi Zaleskiemu113. Zapewne na 
skutek nieprecyzyjności zapisu zastawnego, duchowny zaczął pobierać od 
poddanych dziesięcinę, powołując się ogólnie na inwentarze kościelne i tra-
dycje w jej egzekwowaniu przez kościół. Być może doszedł do wniosku, że 
intraty pochodzące z funkcjonującego w Rejowcu folwarku są zbyt niskie jak 
na pożyczoną Rzewuskiemu kwotę. Doszło do sporu, skutkiem którego 29 
marca 1736 roku dokonano komisyjnego przemierzenia zboża w szpiklirzu 
Rejowieckim Dworskim114 w obecności gumiennego Imć pana Cybulskiego. 
Mierzeniem ziarna zajął się Franciszek Dunin Szpot.

I tak:
a) pszenicy ozimej zwyczajnej namierzono 821/4 korca,
b) pszenicy tzw. próbnej (nowa odmiana) było 1,5 korca,
c) żyta ozimego pozyskanego z iskopu115, a więc z pól dworskich upra-

wianych przez włościan, wymierzono 101/4 korca,

108 APL, KGCh, RMO, ks. 135, k. 199-200.
109 Stefan Kuczewski pożyczył Sewerynowi Rzewuskiemu w dniu 29 grudnia 1726 r. 15 

tys. florenów; vide APL, KGCh, Zapisy, ks. 129, op. cit., k. 113.
110 APL, KGCh, Zapisy, ks. 48, op. cit., k. 6.
111 Ibidem, k. 13v.
112 APL, KGCh, RMO, ks. 35, op. cit., k. 907, 1020.
113 APL, KGCh, RMO, ks. 134, k. 179-179v.
114 Ibidem, k.193v.
115 Iskop, czyli skopszczyzna – danina każdej piątej kopy zboża zebranego z pustych pól 

należących do dziedzica i uprawianych za jego zezwoleniem przez kmieci danego majątku; 
vide APL, KGKr, RMO, ks. 3, op. cit., k.1017.
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d) pszenicy jarej przeznaczonej na wysiew było 37/8 korca,
e) pszenicy pozyskanej z iskopu, zmierzono 1/4 korca i 18 garnców,
f) żyta jarego pozostawiono do wysiewu 23/4 korca, 
g) gryki Kwestorskiej przeznaczonej na wysiew zostało 3,5 korca 18 garn-

ców,
h) gryki iskopowej było 5/8 korca,
i) jęczmienia na nasienie pozostało w spichlerzu 22,5 korca,
j) owsa nasiennego wymierzono 20 korców, 
k) grochu o nazwie „Stawski” zmierzono 1 korzec,
l) nasienia konopi na wysiew przeznaczono 1 korzec (pozostało trochę 

siemienia w beczce, aleśmy go niemierzyli).
Gumienny, indagowany przez kanonika na okoliczność wielkości nie-

młóconego żyta oświadczył, iż wedle jego rejestrów powinno się znajdować 
kop sto czternaście, ponieważ na nasienie omłocono kop Dziewiędziesiąt Pięć, 
a wszystkiey więzi [tj. snopków] było Kop Dwieście dziewięć116. Oznaczało to, 
iż z jednej kopy żyta otrzymywano ledwie ok. 0,11 korca nasion. Dowodzi 
to wybitnie ekstensywnej uprawy roli na polach dworskich. Potwierdza to 
również wcześniejsze informacje o tym, że podstawowym zbożem uprawia-
nym w majętności rejowieckiej była pszenica, której nasienia namierzono 
najwięcej.

W gumnie pozostało także 301/4 kopy jęczmienia (było to drugie pod 
względem areału uprawiane zboże).

Żałować jedynie należy, iż w rzeczonym rejestrze nie znalazły się infor-
macje o liczbie kóp poszczególnych zbóż już wymłóconych, co pozwoliłoby 
obliczyć wydajność każdego z nich. Niska wydajność żyta pozwala jednak 
wnioskować, że w przypadku innych roślin chlebowych też było podobnie. 
Brak także wiadomości, z jakiej powierzchni uprawowej pochodziły te zboża, 
groch i konopie, co uniemożliwia określenie ich wydajności w przeliczeniu 
na 1 łan lub hektar.

Według rejestratora, na siew zabrakło w sumie ponad 27 korców ziarna 
(w tym 20 korców owsa); pozostała część ziarna miała być przeznaczona na 
utrzymanie dworu i zwierzyńca. Ten zaś gatunkowo i liczebnie przedstawiał 
się następująco i obejmował: 11 klaczy dorosłych, 3 źrebice, 13 wołów robo-
czych (w tym 6 na dokarmianiu), 6 ozimków (tj. młodych cielców urodzo-
nych poprzedniej zimy), 7 buhajów (zapewne w części wytrzebionych), 12 
krów, w tym dwie cielne, 7 jałówek, 3 cielęta, 9 sztuk trzody chlewnej w róż-
nym wieku, 3 prosięta, 27 gęsi, 2 indyki, 5 indyczek i 14 kaczek (zastanawia 
brak w spisie drobiu grzebiącego)117.

116 APL, KGCh, RMO, ks. 134, op. cit., k. 179-179v, 194.
117 Ibidem, k. 195.
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Jak wynika z powyższego rejestru, folwark rejowiecki nie wyróżniał się 
specjalnie niczym, poza tym, że zboża słabo plonowały. Uniemożliwiało to 
prowadzenie obrotu nasieniem, a więc uzyskiwanie intrat. Dowodziło to 
równocześnie niskiej kultury agrarnej w folwarku rejowieckim (w folwar-
ku kobylskim, który przypuszczalnie oddany został włościanom do uprawy 
za iskop, było zapewne podobnie). Trudno również na podstawie zapisów 
wnioskować o wielkości uprawianego areału oraz o systemie i sposobach 
uprawy.

Hodowla klaczy, rogacizny i nierogacizny, aczkolwiek nie była imponu-
jąca, to jednak zapewniała wytwarzanie obornika, uchodzącego także wów-
czas za dobro naturalne, podlegające niekiedy zapisom sądowym. Pod tym 
względem nastąpiły jednak – w porównaniu ze schyłkowym okresem dzie-
dzictwa Rejowego – pewien postęp i pewna zmiana jednocześnie. Oto Rze-
wuscy zrezygnowali z blisko dwustuletniej tradycji hodowli owiec, uchodzą-
cej za papierek lakmusowy gospodarki rolnej Reyów, rozwinęli natomiast 
hodowlę klaczy i krów mlecznych. W pewnym sensie, gdy idzie o klacze, 
powrócono do XV-wiecznej tradycji Kobylego.

O ile utrzymywano wprowadzony wcześniej przez Łebkowskiego system 
agrotechniczny zwany przeze mnie 1+2 i polegający – przypominam - na po-
dzieleniu całego areału folwarcznego na trzy nierówne pola (małe, średnie 
i duże) oraz uprawianiu w danym roku gospodarczym tylko jednego z nich, 
to rok 1735/36 byłby rokiem średniego pola. Gdyby iść tym tropem rozu-
mowania, rok następny (małego pola) przedstawiałby się omłotowo jeszcze 
gorzej. Trudno się zatem dziwić duchownemu, że pragnął zabezpieczyć się 
przed spodziewanym niedoborem ziarna w następnym roku i sięgnął po eg-
zekutywę dziesiątego snopa.

Pobór od kmieci wspomnianej dziesięciny przez ks. Zaleskiego był do-
tkliwy nie tylko od strony materialnej; hamował on wszakże zwózkę zbóż po 
żniwach. Nie można jej bowiem było rozpoczynać przed wytyczeniem przez 
poborcę świątynnego przypadającej mu dziesiątej części plonów118.

W tym samym roku, w maju, wdowa po hetmanie wniosła do sądu grodz-
kiego chełmskiego pisemne pretensje co do jej dożywocia119, które – bez 
określenia adresatów, a byli nimi synowie – zostało jej zabrane. W skład do-
żywocia zaś wchodzić miały Rozdoł, Łęczna, Starostwo Ułanowieckie y Nowo-
sieleckie oraz intraty z tych dóbr. I dalej: Pałac moy Warszawski, którego mam 
według magdeburskiego Prawa połowę Dziedzictwa a połowę w Dożywociu, 
Ruchomości moie wszystkie co zabrali [ w domyśle: synowie], Srebra, Klej-
noty, Suknie Bogate, Łużka (!)Bogate, Obicia, Krzesła, Pojazdy itd., a wresz-
cie Tysiąc Czerwonych Złotych przy mnie wziętych, Wina beczek sześćdziesiąt, 

118 Zarys historii gospodarstwa…, op. cit., t. 2, s. 403.
119 APL, KGCh, RMO, ks. 134, op. cit., k. 275v-276.
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Papiry do przyszłey Fortuny Moiey należące kilku Milionow, co przy Oycu jak 
były, pod przysięgą powinny być oddane, z których to papierów pięć Synowie 
wzięli. Upomniała się wreszcie wojewodzina bełzka o zwrot 140 tysięcy zł, 
które dała Panu Kasztelanowi Chełmskiemu, czyli wprost: Sewerynowi, sy-
nowi swemu. 

Zauważyła słusznie E. Leśniewska, że po śmierci Stanisława Mateusza 
doszło między jego synami a wdową po nim do poważnych rozdźwięków, 
rzekomo na tle choroby psychicznej osamotnionej Ludwiki120. Przytoczone 
cytaty z pozwu nie wskazują bynajmniej wprost na variationem mentis jego 
autorki, ale raczej na trzeźwą ocenę własnego ekonomicznego położenia, 
wynikającego z pewnej – jednak – pazerności majątkowej jej synów. 

Zakończyła swój pozew Ludwika następująco: Mnie Moy Mąż prowadził 
jak Osła do Wiosła, nie wiedziałam o niczym, tylko z nożykiem do stołu, za 
czym Ja Manifest Uczyniłam przeciwko wszystkim iego Tranzakciom po Śmier-
ci Męża mego Krzywdzącym mnie121. Zauważmy wyraźną powściągliwość 
oskarżeń matki w stosunku do synów, którzy, co sugeruje E. Leśniewska, 
próbowali nawet ją ubezwłasnowolnić. W całym dokumencie nie padło bo-
wiem żadne z imion pozywanych.

Omówiłem ten manifest nie bez powodu: ukazał on bowiem stosunki ro-
dzinne Rzewuskich w bardziej przyziemnym, bliższym prawdy, świetle. Jeśli 
doceniamy Seweryna i Wacława jako działaczy politycznych, a tego drugie-
go także jako literata, to zwróćmy też uwagę na ich sarmackość i dążenie do 
osiągnięcia fortuny najłatwiejszymi sposobami. Za nimi stoją bowiem liczne 
zadłużenia, połączone z beztroskim stosunkiem obu braci przynajmniej do 
części posiadanych dóbr, w tym także do klucza rejowieckiego. Przykłady 
podaję poniżej.

O sarmackości i bezwzględności Seweryna Józefa w egzekwowaniu róż-
nych praw i należności (dodajmy: nie zawsze zgodnie z literą prawa) świad-
czy treść skargi złożonej nań w 1735 roku przez ówczesnego kasztelana 
chełmskiego – Piotra Miączyńskiego122. Jak z niej wynika, obwiniony, peł-
niący wówczas komendę nad jedną z dywizji wojskowych, tymże Żołnierzem 
nas Wojuje, niszczy Substancje [w znaczeniu dobra materialne] y ruinuie. 
Naprzód rozlokował się z żołnierzami w dobrach Maciejowa, gdzie czas nie-
mały stojąc, przetrzebił spichlerze poddanych kasztelana, następnie zaś udał 
się do niedalekiego Kraśniczyna123, w którym od mieszczan i włościan kre-
scencye rożnego Zboża dawne y tegoroczne z gumien y Szpiklerzy Owsy y Siana 

120 J. E. Leśniewska (opr.), Relacja z pogrzebu …, op. cit., s. 22 i nn.
121 APL, KGCh, RMO, ks. 134, op. cit., k. 276.
122 APL, KGCh, RMO, ks. 131, k. 561-561v.
123 Kraśniczyn został zakupiony właśnie przez Piotra Michała Miączyńskiego (1695-1776), 

który fortunę swoja zgromadził w wyniku handlu zbożem i importowanymi winami węgier-
skimi; vide .http:///www.krasniczyn.lubelskie.pl/index.php?optim=com_content@task.
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brać, bydła, owce, kury y gęsi rżąć rozkazał. Ponadto żołnierze Seweryna - już 
na własna rękę – wiktualia i pasze dla koni rekwirowali z dóbr Miączyń-
skiego i do Domow swoich Wozami zabierali124. Poddani kasztelana, bardzo 
udręczeni stacjonowaniem dywizji i swawolą żołnierzy, w Domach wysiedzieć 
nie mogli. Zapewne z powodu oporu stawianego przez miejscowych, Sewe-
ryn na koniec Miasto Kraśniczyn premeditante spalił et in favillan [w popiół] 
obrocił niczym Troję, jak napisał manifestant, kościół jedynie oszczędzając. 
Wreszcie, na ostatek, wymusił na poddanych kasztelana zapłatę przeszłego 
pogłównego z przeznaczeniem na punktualną wypłatę żołdu dla swoich żoł-
nierzy. 

Pikanterii całej tej sprawie dodaje nie tylko fakt, iż Miączyński był wu-
jecznym szwagrem najezdnika125, ale i to, że w kontrakcie zastawnym doty-
czącym wsi Staw i Horodyszcze oraz części Sobieszyna, Seweryn z bratem 
zapisali znamienne zdanie: Strzeż Boże [te dobra od] Ognia Piorunowego, 
Nieprzyjaciela Zagranicznego, tudzież Stacji Woysk Koronnych (!)126. Seweryn 
akurat tego ostatniego dopustu Bożego był widomym przykładem.

O hipokryzji Seweryna świadczy zapis, dokonany przezeń z Pobożności 
w latach 1748-1749 dla zakonu św. Bazylego w Chełmie, na sumę czterech 
tysięcy złotych z prowizją wynoszącą 7 % rocznie, atoli w następnych latach 
odwlekany co do wypłaty127.

Seweryn starał się natomiast dbać o poddanych osadzonych w dobrach 
Rejowca, czego przykładem może być ucieczka we wrześniu 1736 roku czte-
rech kmieci, braci Tomasza i Gabriela Litwiniuków oraz Andrzeja i Romana 
Kuczaków, od Zofii z Reyów Pepłowskiej, dziedziczki Krupego do Wereszcz 
Małych i Rubiego. Żądanie zwrotu kmieci nie zostało spełnione, natomiast 
poszkodowana otrzymała od Rzewuskiego pewną gratyfikację za ubytek rąk 
do pracy128.

Wacław z kolei z upodobaniem pożyczał znaczne sumy i rzadko je oddawał.
Już w 1729 roku zaciągnął u Andrzeja Jana Znamierowskiego pożyczkę 

wynoszącą 7 tys. florenów129, a w roku kolejnym zadłużył się był u Włady-
sława Józefa Rogali Kaczorowskiego na kwotę 10 tys. florenów130. 1 sierpnia 

124 Ibidem, k. 561v.
125 Żoną Piotra Michała Miączyńskiego była Antonina Rzewuska, córka Adama Rzewu-

skiego, bratanica Stanisława Mateusza Rzewuskiego, ojca Seweryna i Wacława. Nie mogąc 
przez 8 lat urodzić żywego dziecka, odbyła pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej w Kija-
nach, gdzie doznała łaski pocieszenia, a w następstwie - urodzenia syna.; vide. http://www.
wielcy.pl/psb/rzewuski/stanislaw/27715.shtml oraz http://www.wielcy.pl/psb/miaczyn-
ski/piotr/1773.shtml 

126 APL, KGCh, RMO, ks. 135, op. cit., k. 651v.
127 APL, KGCh, RMO, ks. 54, k. 374v.
128 APL, KGCh, RMO, ks. 131, op. cit., k. 123v-124v.
129 Dług ten spłacił Wacław w lutym 1738 r.; cf. APL, KGCh, Zapisy, ks. 48, op. cit., k. 101v.
130 Ibidem, k. 21.
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1733 roku pożyczył u Tomasza Jasińskiego 3 tys. florenów131, zaś w lutym 
1736 roku – zaciągnął pożyczkę w kwocie 20 tys. florenów u Antoniego Za-
wadzkiego132. Do czasu przejęcia Rejowca, tj. do 1737 roku uregulował za-
dłużenie jedynie u Znamierowskiego133.

Seweryn Józef dzierżawiący wówczas Stajne, w 1736 roku odstąpił tę te-
nutę na okres trzech lat Antoniemu Janowi Siła-Nowickiemu za udzielone 
wsparcie finansowe w kwocie 10 tys. florenów134.

Dodajmy jednak, że obaj bracia łożyli znaczne sumy na utrzymanie pięk-
nego zamku w Podhorcach. To Wacław, po przejęciu go, dobudował jedną 
kondygnację, całą budowlę zaś pokrył jednolitym, czterospadowym dachem 
a hełmy nad pawilonami zwieńczył postaciami Atlasów dźwigających kulę 
ziemską135. Dokonał ponadto renowacji ogrodu, zaniedbanego na początku 
wieku XVIII136. W Podhorcach istniał też w tamtym czasie teatr dworski, 
utrzymywany przez Wacława i wystawiający własne sztuki. Wacław ufundo-
wał również dla najbliższej okolicy kościół p.w. Podniesienia Krzyża Święte-
go. Wszystkie te inwestycje, wobec niewystarczających dochodów z dóbr, 
musiały być zasilane z pożyczek. 

23 stycznia 1737 roku nastąpiło uroczyste wprowadzenie Wacława przez 
brata Seweryna na urząd wojewody podolskiego (mianowanie nastąpiło kil-
ka miesięcy wcześniej, dokładnie zaś 17 lipca 1736 r.137).

Trzy tygodnie przed instalacją Wacława, dnia 2 stycznia 1737 roku przed 
aktami grodzkimi buskimi Seweryn dokonał bezwarunkowej donacji klucza 
rejowieckiego (miasteczko Rejowiec wraz ze wsiami Rubie, Kobyle, Weresz-
cze Małe i Wólka Rejowiecka oraz należącymi do nich przyległościami) na 
rzecz brata138, w całości i na wieki. Akt donacyjny obejmował m.in. – zgodnie 
nie tylko z prawną formułą, ale i stanem faktycznym - powinności kmiece, 
w tym dziesięciny, ogrody, sady owocowe, zagrody wiejskie z ogrodzeniami, 
grunty, także orne, łąki z sianożęciami, dobra leśne, a w tym bory, zagajniki, 
gaje, zarośla i tarniny, pasieki, barcie leśne z pszczołami, pastwiska z pa-
sterzami, strumienie, strumyki, potoki, rzeki i ich źródła, stawy, mokradła, 
młyny rzeczne, młynarzy, karczmy z karczmarzami, czyli wszelkie mobilia 
i immobilia dziedziczne wraz z – uwaga ! – sumami zastawnymi139. Oznaczało 

131 Ibidem, k. 54v.
132 Ibidem, k. 102v.
133 Ibidem, k. 101v.
134 Ibidem, k. 28v-29.
135 Vide http://lwow.wilno.co.interia.pl/lwow22.htm
136 Vide http://www.kobidz.pl/app/site.php5/getFila/370
137 Polski Słownik Biograficzny, t. 34/1, z. 140, op. cit., s. 170.
138 APL, KGCh, RMO, Extractus Donationis Bonorum Rejowiec. Oblata, ks. 135, op. cit., k. 

32v-35; oblatowanie dokumentu w aktach grodzkich chełmskich nastąpiło 18 stycznia 1737 r.
139 Ibidem, k. 34v.
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to ni mniej ni więcej, jak tylko przelanie aktywów i pasywów (a tych było 
sporo) na obdarowanego Wacława, który, jak już zaznaczyłem, i tak tonął 
w długach.

Wkrótce po donacji zaczęli się zgłaszać do obu braci dotychczasowi po-
życzkodawcy Seweryna, w tym także Ludwik i Antonina Przedwojewscy 
upominając się o zwrot długu wraz z prowizją140, oraz pijarzy chełmscy, wy-
posażeni w decyzję Trybunału Koronnego w Lublinie, nakazującą natych-
miastowe uregulowanie zadłużenia141. Wezwania pozostały, co się łatwo do-
myśleć, bez pozytywnej reakcji ze strony Rzewuskich, nie licząc odwlecze-
nia terminów spłat na następne lata.

7 stycznia 1738 roku w Rejowcu Wacław spisał ze wspomnianym wcze-
śniej wierzycielem – ks. Władysławem Zalewskim, kanonikiem katedry 
lwowskiej dekret ugodowy, na mocy którego doliczył do swego długu także 
kredyt zaciągnięty przez Seweryna z początkiem 1735 roku w kwocie 3.540 
florenów. Tym sposobem całkowite zadłużenie Wacława wzrosło do 8.800 
florenów142. Pod koniec tego roku zapożyczył się był Wacław u Stanisława 
Dłużewskiego na 60 tys. florenów143. Nie był to bynajmniej koniec zadłużeń 
rozrzutnego początkującego pisarza.

W tym samym roku podczas sejmiku ziemskiego chełmskiego Seweryn 
i Wacław, a także Michał Potocki – starosta krasnostawski i wojewoda wo-
łyński w jednej osobie, skoligacony z Rzewuskimi, Karol Sapieha - pisarz 
wielki litewski i kilku innych, wystąpili do Watykanu z prośbą o ukoronowa-
nie chełmskiego obrazu Matki Bożej słynącego cudami, tego samego, który 
król Jan Kazimierz zabrał pod  Beresteczko w 1651 roku144. Czas miał poka-
zać, że ambitna inicjatywa, połączona z rozbiórką starego budynku katedry 
i posadowieniem nowej po to, aby intronizacja odbyła się z należytą pompą145, 
doczeka się realizacji dopiero 15 września 1765 roku, a zaszczytu niesienia 
koron papieskich w orszaku procesyjnym dostąpią Anna z Potockich Rze-
wuska – wdowa po staroście czułczyckim Franciszku146 i z Rzewuskich Ledó-
chowska, kasztelanowa wołyńska147.

140 Ibidem, k. 199-200.
141 Ibidem, k. 630v-631.
142 Polski Słownik Biograficzny, t. 34/1, z. 140, op. cit., k. 102.
143 Ibidem, k. 199v.
144 T. Lipiński, Wiadomości historyczno-numizmatyczne o koronacjach Obrazow Matki Bo-

skiej w dawnej Polsce, „Biblioteka Warszawska”. t. 4, Warszawa 1849, s. 445, 472.
145 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 50, k. 383.
146 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 42, k. 306, 537.
147 T. Lipiński, Wiadomości historyczno-numizmatyczne…, op. cit., s. 474.
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W roku 1742 Wacław Rzewuski oddał w trzyletnią posesję wieś Plisków 
i połowę Leśniowic Józefowi Ignacemu Dębickiemu, nic sobie nie excypu-
iąc148, za sumę 8 tysięcy złotych. Najwidoczniej jednak szacowany dochód 
z tych wsi nie wyrównywał zaciągniętego długu, dlatego część tej sumy 
Rzewuski zagwarantował na dobrach Rejowca. Jednocześnie upoważnił wie-
rzyciela do natychmiastowej intromisji w dobra rejowieckie, gdyby spłata 
długu przeciągnęła się ponad ustalony termin (26 kwietnia 1745 r.). Tak 
w istocie się stało i jeszcze w roku 1751 część klucza rejowieckiego pozosta-
wała w rękach Dębickiego149. 29 grudnia tego samego roku, po rozliczeniu 
się z Dębickim, Rzewuski wydzierżawił jednym rocznym kontraktem Rejo-
wiec i Pliszczyn stolnikowi płockiemu - Józefowi Jeżewskiemu z Jeżewa150 za 
sumę 3 tysięcy florenów.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 1742 roku Wacław wyarendował 
swoje dobra – domyślnie: Rejowca – na okres następnych lat trzech, za ko-
lejną pożyczkę wynoszącą blisko 23 tysiące florenów, temuż samemu Józe-
fowi Jeżewskiemu. Pod koniec terminu dzierżawy dług wzrósł o niespłaconą 
prowizję do sumy blisko 33 tysiecy florenów151. W 1746 roku kredytobiorca 
zwrócił wprawdzie należną kwotę, jednakże wkrótce zadłużył się ponownie 
u tego samego wierzyciela na niebagatelną sumę 61 tysiecy florenów, po-
większoną w 1749 roku o kolejne 19 tysięcy152.

 W sierpniu owego roku nieobciążoną jeszcze długami część majętno-
ści rejowieckiej zastawił Wacław u Maurycego Michała Suchodolskiego za 
pożyczkę w kwocie 20 tysięcy zł153. Spłata długu nastąpiła dopiero w 1755 
roku Nie poprawiała nijak sytuacji finansowej dziedzica arenda wyszynku, 
prowadzona przez starozakonnych (płacili oni wówczas 90 złotych szelęż-
nego i 30 złotych czopowego154, co oznacza, że obrót piwem i gorzałką był 
dość niski).

Wysokie długi, asekurowane na różnych dobrach, nie przeszkadzały jed-
nak braciom w odbieraniu szacunku ze strony sejmiku chełmskiego. Oto 
w sierpniu 1748 roku, gdy wybierano posłów na Seym Ordynaryjny Warszaw-
ski, zaproponowano zebranym kandydaturę Seweryna, ten jednak wymowił 
się z funkcyi155. Nieukontentowani tym faktem, ale i niezrażeni Panowie Rady 
orzekli iż z prawdziwymi afektami y usługą oświadczać mu się w każdym Cza-

148 APL, KGCh, RMO, ks. 53, k. 23-23v.
149 Ibidem.
150 APL, KGCh, RMO, ks. 50, k. 8v-10.
151 APL, KGCh, Zapisy, ks. 49, op. cit., k. 124v.
152 Ibidem, k. 125, 237.
153 APL, KGCh, RMO, ks. 50, op. cit., k. 227-227v.
154 APL, KGCh, RMO, ks. 146, k. 456v, 457v.
155 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 50, op. cit., k. 374. Przypomnieć należy, że Seweryn 

pełnił już funkcję posła w 1744 r.; vide APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 45, k. 512.
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sie nie omieszkają. Póki co jednak, wybranym posłom nakazali w instrukcji, 
jak następuje: Dom JWW IchMciow Panow Rzewuskich a partykularne dla 
Oyczyzny JW. JMc Wojewody Podolskiego [tj. Wacława] y Referendarza [Se-
weryna] Zasługi, pamięci Łaskawey Nayiaśnieyszego K.JMci (…) rekomen-
dujemy i Ich Mciom PP. Posłom, ażeby to Nayiaśnieyszemu Majestatowi przy-
pominać niezaniedbali, Zalecamy156. Sejmik ten, zapewne na wniosek wielu 
radnych, opowiedział się także za ewakuacją Złośliwego Cygaństwa z Polski 
i zamknięciem dlań granic, a powodem tego miały być liczne kradzieże 
Świątnic Pańskich, Dworow szlacheckich, Koni tak w Dworach Szlacheckich 
iako y po wsiach, co prowadziło do dalszego ubożenia i tak biednego pospól-
stwa157. Tabory romskie musiały nawiedzać także dobra rejowieckie, leżące 
na szlaku z Krasnegostawu do Chełma, a więc przy trakcie często naów-
czas uczęszczanym. Nie ma wprawdzie w aktach sądowych śladów prze-
stępczych procederów uprawianych przez Cyganów, to jednak wspomnia-
ne laudum sejmikowe dowodnie świadczy przeciwko członkom tej grupy 
etnicznej, wałęsającym się po Ziemi Chełmskiej. (Jeden ze stawów w Woli 
Żulińskiej nosił miano Cygańskiego, co oznaczałoby, że zwykli nad nim tabo-
rować właśnie Romowie158).

Ponieważ między Sewerynem a Wacławem istniały zadawnione nieroz-
liczone należności, wynikające m.in. ze zbycia dóbr Łysobyk, Przytoczna, 
Budziska, Tarnowa i innych wsi, przeto pod koniec maja roku 1749 bracia 
dokonali skasowania wzajemnych długów159. W tym samym roku w sierp-
niu Wacław zapisał Kolegium Pijarskiemu w Chełmie kwotę 5 tys. florenów 
z prowizją wynoszącą 8 %, przeznaczoną na renowację zakonnej kaplicy160. 
Suma została zabezpieczona na dobrach Rejowca, Kobylego, Rubiego i We-
reszcz. Corocznie jednak kolegium miało otrzymywać jedynie samą prowi-
zję, aż do wyczerpania zapisanej kwoty, co trwałoby lat blisko trzynaście. 
Pierwsza prowizja została wypłacona zakonowi pijarów dnia 1 sierpnia 1750 
roku. Miał ten zapis stanowić formę podziękowania za udzieloną Wacławowi 
wcześniej wyderkafową pożyczkę wynoszącą 33 tys. florenów.

Życie w stanie permanentnego zadłużenia finansowego było, jak się wy-
daje, dewizą Wacława Rzewuskiego. Oto bowiem w marcu 1754 roku zacią-
gnął kolejną pożyczkę, tym razem u kasztelana bełskiego – Józefa Komo-
rowskiego w wysokości 30 tysięcy złotych i zabezpieczył ją na swych do-
brach położonych w województwie sandomierskim161. Rok później te same 

156 Ibidem, k. 382.
157 Ibidem, k. 383.
158 APL, KGCh, Dekrety, ks. 11, op. cit., k. 794v.
159 APL, KGCh, Zapisy, ks. 49, op. cit., k. 242v; zapis sądowy nosi datę 28 maja 1749 r.
160 Ibidem, k. 233v-234.
161 APL, KGCh, RMO, ks. 57, k. 594-595v; były to wsie Podlodów, Blizocin i Wola Blizo-

cińska.
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dobra zastawił u tegoż Komorowskiego za sumę 130 tysięcy złotych w złocie 
ważnym każdy czerwony złoty rachując po złp ośmnaście na potrzebę swoię162.

Nie wiodło się też Wacławowi w Rejowcu, bowiem w końcowych miesią-
cach roku 1754 lub w pierwszych miesiącach roku następnego163 miasto to, 
podobnie jak Luboml, zostało dotknięte kolejną klęską ognia. W związku 
z tym faktem sejmik Ziemi Chełmskiej – obradujący tradycyjnie w miejsco-
wym kolegium pijarskim164 - zwolnił we wrześniu oba miasta z podatków 
za lata 1755-1757165. Już w 1754 roku miasto nie uiściło należnego podatku 
szelężnego w kwocie 90 zł.

23 kwietnia 1755 roku, a więc po śmierci męża i po pożarze Rejowca, 
Antonina Rzewuska na mocy wcześniejszej umowy dokonała w Olesku166 
przeniesienia całey Substancji Męża Swego [Seweryna Rzewuskiego] z Pro-
wentami rocznemi oraz w ogólności Rzeczy ruchomych y Nieruchomych, w tym 
srebra i klejnotów oraz kwoty 27.200 złotych polskich na Wacława Rzewu-
skiego167. Nie wpłynęło to jednak wyraźnie na zmniejszenie jego olbrzymich 
już wówczas długów.

Odnotować tutaj trzeba podpalenie Stajnego, do jakiego doszło przed 
świętami Bożego Narodzenia w 1756 roku, skutkiem czego ogień strawił 
kompletnie zabudowania 8 gospodarzy, łącznie ze sprzętem rolniczym, ży-
wym inwentarzem i niewymłóconym zbożem168.

2. Zalescy w Rejowcu – odnowicielami lokalnego rzemiosła i handlu

20 stycznia 1758 roku w Podhorcach, dziedzicznej miejscowości Wacła-
wa Rzewuskiego, odbyła się transakcja sprzedaży dóbr Rejowca An-

nie z Mierów, wdowie po kasztelanie lubelskim – Józefie Wolskim169. Była 
ona naonczas dziedziczką m.in. połowy Siennicy Różanej i posesorką, na 

162 APL, KGCh, RMO, ks. 153, k. 254v.
163 Ustalenie dokładnej daty pożaru nie wydaje się możliwe, ponieważ nie został na tę 

okoliczność dokonany spis strat spowodowanych klęską ognia. Na rok 1754 wskazywałoby 
pominięcie Rejowca wśród miast płacących czopowe i szelężne, a wykazanie go na liście re-
tent, czyli dłużników; vide APL, KGCh, RMO, ks. 58, k. 618-618v. Również w roku następnym 
miasto zalegało z kwotą 30 zł czopowego i 90 zł szelężnego, ibidem, k. 619v.

164 APL, KGCh, RMO, ks. 152, k.483-483v: Maiąc zaś wdzięczność Wielebnym IchMciom 
Xsiężom Scholarum Piarum Collegium Chełmskiego, u których Zawsze Seymikuiemy… etc.

165 APL, KGCh, RMO, ks. 57, op. cit., k. 255-255v.
166 W Olesku w 1754 r. zmarł bezdzietnie Seweryn Rzewuski. Antonina Potocka była jego 

drugą żoną; cf J.E. Leśniewska (opr.), Relacja z pogrzebu…, op. cit., s.14.
167 APL, KGCh, RMO, ks. 86, k. 313.
168 APL, KGCh, RMO, ks. 154, k. 697-697v.
169 APL, KGCh, RMO, ks. 60, op. cit., k. 358-359v.
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mocy mężowskiego testamentu, klucza uherskiego (Uher, Weremowice, 
Depułtycze Ruskie i grunty rahożyckie170).

Należy tutaj dodać, iż Anna (ur. ok. 1725 r.) wywodziła się ze szkockiego 
szlacheckiego rodu Mierów, wyznania kalwińskiego171 (przypomnijmy, iż 
analogicznego wyznania byli przez wiele lat Mikołaj Rey i jego potomko-
wie). Jej ojciec, Wilhelm Mier (1678-1758) urodził się wprawdzie w Szkocji, 
lecz już od 1709 roku przebywał na stałe w Krakowie, w randze pułkownika 
wojsk koronnych. Około roku 1720 awansował na stopień generała majora, 
zakładając kilka lat wcześniej tzw. mierowski regiment gwardii konnej. Od 
jego też nazwiska wywodzi się warszawska dzielnica Mirów. Z małżeństwa 
z podkomorzanką inflancką – Barbarą Geschanu172 Wilhelm miał dwie córki 
(Mariannę i Annę) oraz dwóch synów (Józefa i Jana)173. W Wożuczynie, któ-
rego był nabywcą, zbudował okazałą rezydencję w stylu barokowym, tam też 
zmarł (1758 r.174) i został pochowany w podziemiach miejscowego kościoła.

Anna nie była więc w Ziemi Chełmskiej osobą nieznaną. Jej wstrzemięź-
liwa postawa wobec teściowej – Marianny z Radzimińskich Wolskiej, dążą-
cej do pozbawienia syna i synowej dóbr uherskich (prawdopodobną przy-
czyną takiej jej postawy była bezdzietność Józefa i Anny), budzi szacunek 
i uznanie. Dodajmy na marginesie, iż ślub Anny z Józefem Wolskim odbył 
się w wożuczyńskim kościele prawdopodobnie 31 grudnia 1743 roku lub 
1 stycznia 1744 roku175.

Wieczystey przedaży Kontrakt obejmował Rejowiec z Przedmieściami, Ko-
byle, Wereszcze Szlacheckie i Rubie, z wszystkiemi tych Dobr przynależyto-
ściami y przyległościami, polami, Rolami, ogrodami, sadami, Łąkami, La-
sami, Borami, Zaroślami, Stawami, Młynami, Sadzawkami, Karczmami, 
Browarami, arędami Karczmami, Mieszczanami tak chrześcijanami iako 

170 APL, KGCh, RMO, ks. 67, k. 582-582v.
171 B. Typek, Mierowie w dziejach i kulturze, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” nr 3-4 (60-

61), 1999, s. 42.
172 Ibidem. Jak natomiast wynika z akt grodzkich chełmskich, żoną Wilhelma Miera była 

Katarzyna de Grenszoth; vide APL, KGCh, Zapisy, ks. 49, op. cit., k. 32v. W niektórych opra-
cowaniach występuje jako Katarzyna Barbara Geschaw z Jeżowa; vide http://www.sejm-wiel-
ki.pl/b.php?o=5.396.279

173 Przytaczana wyżej Barbara Typek, pisząc o Wilhelmie Mierze i jego potomkach, zupeł-
nie pominęła córkę Annę, wymieniając jedynie jej siostrę Mariannę oraz braci Józefa i Jana. 
Anna, I voto Wolska, II voto Zaleska, niekiedy mylona była z Marianną; np. APL, KGCh, 
RMO, ks. 180, k. 1030. Tymczasem istnienie dwu sióstr Mierówien – Anny i Marianny - wy-
raźnie potwierdza zeznanie sądowe Maxymiliana Kurnickiego, przedstawiciela Wiktoryna 
Zaleskiego, drugiego męża Anny, który stwierdził wyraźnie, iż Marianna była pierwszego 
Szlubu Karłowska a powtornego Dąbska; APL, KGCh, RMO, ks. 108, op. cit., k. 516.

174 Zakup klucza rejowieckiego przez Annę odbył się prawdopodobnie przed śmiercią jej 
ojca.

175 Rodzice panny młodej spisali intercyzę ślubną z narzeczonym Anny dnia 30 grudnia 
1743 r. w Wożuczynie; vide APL, KGCh, Zapisy, ks. 49, op. cit., k. 32v.
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y Żydami, Poddanemi tak Ciągłemi iako y pieszemi na gruncie Zostaiącemi 
lub Zbytemi, tudzież onych Żonami, Dziećmi, sprzężajem, Dobytkiem y Całym 
sprzętem Domowym, powinnościami, Czynszami, Daninami, pańszczyzną, 
Stróżą, Domami, Chałupami, Pasiekami Dworskiemi y Barciami leśnemi 
oraz z Dawaniem Prezent176 Prezbiterom do tey [tj. rejowieckiej] Cerkwie 
w tychże Dobrach będącey, niemniey ze wszystkiemi dochodami, pożytkami, 
tak teraz będącemi iako y w tym bydź mogącemi177.

Wacław Rzewuski jednocześnie zaznaczył, iż z tych Dobr, Wygod y Intrat 
niczego sobie, ani swoim sukcesorom nie pozostawiając, Annie z Mierów 
Wolskiej za sumę 40 tysięcy złotych wymienione dobra przedaie, daie, daruie 
y wiecznemi czasy resignuie178. Cena tylko z pozoru wydawała się niezwykle 
atrakcyjna. Tymczasem, jak wynika z dalszej części kontraktu, Anna zobo-
wiązała się wliczyć doń pożyczoną wcześniej Rzewuskiemu kwotę 72 tysięcy 
złotych oraz spłacić w jego imieniu Imć Pani Łubirskiey Pisarzowey Ziemskiey 
Sieradzkiey dług zastawny na dobrach rejowieckich wynoszący 140 tysięcy 
złotych. W sumie zatem Rzewuski wyszacował włość rejowiecką na 252 tysią-
ce złotych, co w kontekście realnej jej wartości było ceną wygórowaną. Tak 
więc dopiero po zwróceniu długu Łubirskiej, a tym samym po ustaniu intromi-
sji, oraz po pełnej zapłacie Rzewuskiemu kwoty 40 tysięcy złotych179, Wolska 
miała stać się prawowitą właścicielką zakupionego klucza.

Dodatkowy dług wydwerkafowy (prowizyjny), zaciągnięty wcześniej 
przez sprzedawcę dóbr u Ojców Pijarów w Chełmie, wynoszący 33 tysią-
ce złotych, został przezeń przeniesiony na inne dziedziny, z oswobodzeniem 
Dobr Klucza Rejowieckiego. Owo przeniesienie asekuracji miało zapewnić 
Annie Wolskiej bezpieczęstwo y spokojną Possessyą180 majętności rejowieckiej. 

Rzewuski zobowiązał się także do skontrolowania archiwum w Rejowcu 
i dostarczenia Annie dokumentów związanych z funkcjonowaniem miastecz-
ka. Jak się okazało, jednym z dokumentów był list funduszowy dla cerkwi pa-
rafialnej, natomiast drugim - akt nadania cechowi szewców i garbarzy praw 
wieczystych (oba dokumenty, oblatowane w 1758 roku przez sprzedawcę, 
omówiłem w innym miejscu tej pracy).

176 Wg A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego, Słownik języka…, op. cit., t. 4, Warszawa 
1908, s. 997, prezentą określano akt przedstawienia biskupowi do zatwierdzenia kandydatury 
osoby duchownej na wakujące beneficjum.

177 Podając pełną formułę zbycia dóbr, unaoczniam regułę prawną, która w sprzedaży wie-
czystej występowała już co najmniej od połowy XVI wieku, jak tego dowodzą chełmskie księ-
gi grodzkie i ziemskie. W regule tej umieszczano wszystkie istotne z punktu widzenia zbywcy 
i nabywcy części składowe sprzedawanego majątku, mające wpływ na cenę sprzedaży.

178 APL, KGCh, RMO, ks. 60, op. cit., k. 358.
179 W dniu zakupu dóbr Rejowca Anna Wolska nie dopłaciła Rzewuskiemu ośmiu tysięcy 

złotych; ibidem.
180 Ibidem.
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Jednocześnie Rzewuski przyrzekł Annie i jej sukcesorom (chodziło praw-
dopodobnie o jej braci, Józefa i Jana) obronę przed prawnymi i pozaprawny-
mi przeszkodami w zarządzaniu nabytym przez nią majątkiem.

Ostateczne przekazanie dóbr Rejowca Annie Wolskiej nastąpiło 2 marca 
1758 roku181, a świadkiem tego aktu w imieniu miejscowych mieszczan był 
Jan Załoga oraz przedstawiciele mieszkańców wsi przynależnych do klucza 
niewymienieni z nazwiska, a także szlachetni Bazyli Krynicki i Jan Niżyński.

(Tu warto dodać, iż jeszcze 6 lat po sprzedaży Rejowca Wacław Rzewuski 
approbował kontrakt zastawny (!) na tym mieście, zaciągając u Rafała Badow-
skiego dług w wysokości 8 tysięcy złotych. Wobec nierzetelności Wacława, 
tenże Badowski pozwał w styczniu 1792 roku Wiktoryna Zaleskiego, ówcze-
snego dziedzica klucza rejowieckiego do uregulowania zaciągniętej przez 
poprzednika pożyczki182).

Niedługo potem Anna została pociągnięta przez kolegium pijarskie 
w Chełmie do uiszczenia kwoty 2.100 złotych z przeznaczeniem na remont 
kaplicy klasztornej183. Był to, pozostały po Wacławie Rzewuskim i pochodzą-
cy z 1750 roku, zapis donacyjny. W związku ze sprzedażą klucza rejowiec-
kiego Rzewuski przeniósł na dobra Łęcznej zapis deklarowanych dla tegoż 
kolegium dwu kwot, wynoszących odpowiednio 30 tysięcy (wypłata miała 
następować corocznie w wysokości 7% od tej sumy) i 5 tysięcy na konserwa-
cję kaplicy (z prowizją roczną wynoszącą 8%)184. 

7 grudnia 1758 roku zapłacone też zostało bieżące szelężne i czopowe 
w kwocie złotych 120185.

Przypuszczalnie w kwietniu 1759 roku Anna z Mierów wyszła powtórnie 
za mąż, za starostę boreckiego – Wiktoryna Zaleskiego (ślub mógł odbyć 
się w Rejowcu 15 lub 16 kwietnia, podczas świąt wielkanocnych). O osobie 
nowego małżonka wiadomo bardzo niewiele. Był synem Jana Zaleskiego, 
kasztelana wiskiego i bratem Piotra – podkomorzego nurskiego186, którego 
córce, już jako żonie Józefa Ossolińskiego, w 1798 roku przekazał testamen-
tem dobra rejowieckie. Odznaczony wcześniej Orderem św. Stanisława, pod 
koniec życia otrzymał także Order Orła Białego187. 

Jak wynika z treści sporządzonego przezeń testamentu188, był właścicie-
lem części maiętności Turośni z przyległościami (...) w Wojewodztwie Podla-

181 Ibidem, k. 376.
182 APL, KGCh, Wyroki, ks. 42, k. 365v.
183 APL, KGCh, Zapisy, ks. 51, k. 76v-77.
184 Ibidem, k. 77.
185 APL, KGCh, RMO, ks. 162, k. 322v.
186 APK. KGKr, RMO, ks. 90, k. 390-390v.
187 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 113, k. 17.
188 APL, Księgi Ziemskie Chełmskie (dalej jako KZCh) Ingrosacje, ks. 3, k. 288v-295. Te-

stament został spisany 19 marca 1798 roku, zaś oblatowany po raz pierwszy 27 marca, po raz 
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skim Ziemi Bielskiej położonej, a także folwarku Buzyńskiego, do Turośni 
przyległego189. Po wykupieniu z zastawu kolejnych wsi (Dolna Turośnia, 
Dobrowód, Stoczek – Szczawińszczyzna, Iwanówka, Juraszki) oraz folwar-
ków  w Buzynach, Kawalach i Dołkach, stworzył silny ekonomicznie klucz 
turosiński. Nie mając w nim  pomieszkania, wzniósł w Turośni Kościelnej 
Pawilon w dwoch Piętrach (...), na przeciwko officyną kuchenną ze Stancyami 
dla Gości, także porządną (...), a za bramą folwark porządny z drzewa pod da-
chówką wystawił. Wybudował również w końcu ulicy Drzewami wysadzaney 
Karczmę porządną190.  

Na miejsce mocno zniszczonego, drewnianego kościoła, wymurował nową 
świątynię wraz z probostwem (plebanią), na pięknym mieyscu. Założył tamże 
również nowy sad, zakupując doń najlepsze gatunki drzew owocowych.

Starostwo boreckie Zaleski otrzymał w spadku po ojczymie – generale 
lejtnancie Kamińskim, spłacając długi na tym dziedzictwie przez poprzed-
nika zaciągnione w kwocie 30 tys. złp. Wykup starostwa –  to efekt resen-
tymentów z lat młodzieńczych kiedy to w Borkach dorastający Wiktoryn 
szereg lat przemieszkiwał191. Tytuł do tego dziedzictwa nabył u dworu au-
striackiego, użyteczność urodzajnych gruntow [tegoż starostwa] niezmiernie 
szacując, zagospodarowując samą posiadłość niemałym także kosztem192. 

Jego siostra Aniela wyszła za marszałka grodzieńskiego – Jundziłła. Po 
jej śmierci córki tj. Barbara, Konstancja i Anna trafiły na wychowanie do 
Zaleskiego, który je też za mąż powydawał193.

Niewykluczone, że jego przodkowie wywodzili się z bogatego ziemiań-
stwa, mieszkającego poza Ziemią Chełmską (wskazanie: północne Mazow-
sze w dorzeczu Bugo-Narwi).

Objąwszy w posiadanie Rejowiec z pertynencjami, Zalescy wystąpili nie-
bawem do króla Augusta III Sasa o zmianę liczby i terminów jarmarków 
miejskich. 

4 września 1759 roku monarcha na mocy przywileju wyznaczył, zgod-
nie z prośbą dziedziców majętności rejowieckiej, 6 jarmarków dorocznych: 
pierwszy w Dzień drugi Zielonych Świątek Polskich. Drugi w dzień Świętego 
Matyia Apostoła Ruskiego to iest w Dzień Świętego Bernarda Opata Rzymskie-

drugi 2 kwietnia, wreszcie po raz trzeci 7 kwietnia we Lwowie, treść tego dokumentu została 
zamieszczona w Aneksach.

189 Folwark ten został odkupiony od starosty sandomierskiego Józefa Ossolińskiego; Ibi-
dem, k. 289.

190 Ibidem, k. 289v.
191 Ibidem, k. 291.
192 W testamencie W. Zaleski wyszacował włość borecką na naymniey Pięćkroć Sto tysięcy, 

aczkolwiek ciążył na niej dług Skarbowi Cesarskiemu w kwocie 31.463 zł reńskich i 45 grajca-
rów; Ibidem, k. 291v.

193 Ibidem, k. 291.
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go [9 sierpnia]. Trzeci w dzień Świętego Franciszka wyznawcy [4 paździer-
nika]. Czwarty w Dzień Świętej Agnieszki Panny [21 stycznia]. Piąty w Nie-
dzielę Mas(le)nicy Ruskiey [tj. w ostatnia niedzielę przed Wielkim Postem 
według kalendarza ruskiego]. Szósty w Kwietną Niedzielę Ruską [Niedziela 
Palmowa według kalendarza cerkiewnego]194. 

Władca zagwarantował możliwość udziału w rejowieckich jarmarkach 
Wszelkiego Narodu Kupcom y innego Stanu Ludziom, aby mogli swoje towary 
sprzedawać, wymieniać, frymarczyć nimi y kontrakty czynić (…) pod wolno-
ścią y bezpieczeństwem. Przywilej zabraniał jednak udziału w targowiskach 
osobom, których Prawa pospolite do spółkowania z dobrami niedoposzczaią 
y onego zabraniaią 195. Zakaz dotyczył głównie wszelkiej maści przestępców 
i nieuczciwych handlarzy mających wyroki skazujące lub ściganych za róż-
ne zbrodnie pospolite.

Przywilej podpisali sam król oraz jego sekretarz Antoni Sikorski.
Warto podkreślić swoistą „ekumeniczność” terminów jarmarków. Oto 

trzy z nich wyznaczone zostały w typowe święta rzymskokatolickie, dwa 
w typowe święta ruskie (prawosławne), jeden zaś w święto polsko-ruskie. 
Zalescy uniknęli w ten sposób posądzenia o religijną stronniczość, aczkol-
wiek oboje byli wyznawcami rytu łacińskiego. Podtrzymali tym sposobem 
– zapewne zmienny, dynamiczny, ale jednocześnie na ogół stabilny - układ 
współpracy kupieckiej między wyznawcami różnych wyznań i obediencji.  
Obeznani z podobnymi środowiskami, właściciele Rejowca wyszli naprze-
ciw zarówno miejscowym mieszkańcom, jak również kramarzom i innym 
przyjezdnym handlowcom. Przykładowo: po poniedziałku zielonoświątko-
wym mogli ci udać się z towarami do Pawłowa, gdzie właśnie rozpoczynał 
się podobny jednodniowy jarmark. W ten sposób Zalescy spełnili zalecenie 
króla, aby zaplanowane jarmarki odbywały się bez przeszkody iednak pobliż-
szych Miast y Miasteczek.

Brak jest natomiast wiadomości, czy nadal odbywały się w Rejowcu coty-
godniowe targi (we środy), przyznane przywilejem Zygmunta Starego Mi-
kołajowi Reyowi.

Należy podkreślić dość proporcjonalny rozkład terminów jarmarków 
w czasie całego roku kalendarzowego, co nie było bez znaczenia, zwłaszcza 
dla ludności klucza rejowieckiego. Odbywały się bowiem te handlowe wy-
darzenia przeważnie w święta kościelne (cerkiewne), co nie odrywało wło-
ścian i mieszczan od codziennej pracy, a tym samym nie zakłócało odrobku 
pańszczyźnianego. Jednocześnie jarmarki były okazją do nawiedzenia miej-

194 APL, KGCh, RMO, ks. 168, op. cit., k. 228v. Myliła się Izabella Mazur, Zespół pałacowo-
-parkowy, op. cit., ks. 476, pisząc, że wydanie rzeczonego przywileju nastąpiło w roku 1750.

195 APL, KGCh, RMO, ks. 41, op. cit., k. 319.
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scowych świątyń, spotkań towarzyskich i wymiany informacji. Wpływały 
one także na ożywienie życia prywatnego poddanych.

Ciekawa i poniekąd zaskakująca jest notatka o niezapłaconej racie, tzw. 
septembrowej (wrześniowej) na Chorągiew Pieszą Wegierską z 29 paździer-
nika 1764 roku przez rejowieckiego Ministra Luterano (proboszcza luterań-
skiego)196. Wszak Anna z Mierów, jej brat Jan oraz Wiktoryn Zaleski byli 
wyznania rzymskokatolickiego. Czy zatem we dworze rejowieckim funk-
cjonowała jeszcze kaplica zborowa, do której uczęszczali na służbę Bożą 
niektórzy miejscowi dworzanie lub mieszczanie protestanccy? Opcja taka 
wydaje się możliwa.

15 września 1765 roku w chełmskiej katedrze grecko-unickiej Herakliusz 
Lisański, arcybiskup smoleński i siewierski, koronował obraz Matki Bo-
skiej Chełmskiej197, w której to uroczystości, trwającej od dnia poprzedniego 
przez całą oktawę, uczestniczyli duchowni zarówno wyznania greckounic-
kiego jak też rzymskokatolickiego oraz bardzo wielu pątników, niewątpliwie 
przybyłych również z klucza rejowieckiego. 

Akt koronacyjny był – o czym już nadmieniłem - efektem starań części 
szlachty wchodzącej w skład sejmiku ziemskiego i biskupa Filipa Wołodko-
wicza o taką formę uczczenia cudownej ikony. Z tego powodu rozebrano sta-
rą świątynię na Górce Chełmskiej i wzniesiono nową198. Złote korony, ozdo-
bione drogimi kamieniami ofiarowanymi przez Annę Potocką, wojewodzinę 
kijowską, nadesłał z Rzymu papież Klemens XIII. Na pamiątkę tej uroczysto-
ści rozdano wiernym medaliki złote, srebrne, mosiężne i cynowe199.

W czasie, gdy Rejowiec powoli dźwigał się z wieloletnich zaniedbań, sy-
tuacja polityczno-społeczna coraz bardziej stawała się dla Rzeczypospolitej 
trudna. Wprawdzie wprowadzone przez sejm konwokacyjny w czerwcu 1764 
roku częściowe reformy gospodarcze oraz wstąpienie na tron Stanisława 
Augusta Poniatowskiego zrazu pozwalały na ostrożny optymizm, to jednak 
różnokierunkowe wpływy rosyjskie na szlachtę spowodowały powstanie sil-
nego obozu przeciwników zmian.

Oto podczas sejmiku Ziemi Chełmskiej, który zebrał się w poniedziałek 
25 maja 1767 roku, zawiązała się konfederacja chełmska, słabo w literaturze 
historycznej opisana. Marszałkiem konfederacji, którą utworzyło ponad 130 
osób szlacheckiego pochodzenia, obrano Łukasza Węgleńskiego – podsto-
lego Ziemi Chełmskiej200. W dokumencie programowym podpisanym przez 
marszałka czytamy, iż zebrani, biorąc za świadków Boga i króla, ale owszem 

196 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 66, k. 543.
197 T. Lipiński, O koronacjach…, op. cit., s. 467.
198 Ibidem, s. 472-473.
199 Ibidem, s. 475.
200 APL KGCh, RMO, ks. 70, k. 435.
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czuiąc jarzmo niewoli w Krolestwie naszym tak nagle szerzące się y widziaw-
szy cząstkę wspoł Obywatelów naszych [w domyśle: posłów na sejm] wolności 
naszey liberum veto znosić zamyślającą oraz znoszącą kardynalne prawa, za-
wiązują na tę okoliczność konfederację201. I dalej: Kto kolwiek by zaś przeciw 
tak zbawiennemu (!) dziełu postępował y związkowi naszemu opierał się (…) 
w myślach naszych był by poczytany y między Nieprzyiacioł Oyczyzny rachowa-
ny. Sprzeciw wobec ograniczeń wolności szlacheckiej, skomprymowany z – 
fałszywym bądź prawdziwym – przywiązaniem do wiary katolickiej, z gwa-
rancją zachowania tej wiary w Polsce przez Najjaśniejszą Imperatorową całej 
Rosji, to główne powody powołania konfederacji202.

Na szczęście nie poparli jej ani Zalescy ani szereg innych lokalnych ro-
dów, w tym także ród Wolskich. 

Konfederacja chełmska stanowiąca konserwatywno-sarmacką przeciw-
wagę dla konfederatów barskich, połączyła się nieco później, 23 czerwca, 
z konfederatami radomskimi. Przypomnijmy, iż w tle zawiązania antykró-
lewskiej konfederacji radomskiej stał Nikołaj Repnin, poseł rosyjski w Pol-
sce, intrygujący przeciwko Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. To za 
sprawą takich konfederatów i wpływowych polityków rosyjskich w dniu 26 
lutego 1768 roku uchwalone zostały tzw. prawa kardynalne, mające na celu 
utrwalenie na ziemiach Rzeczypospolitej dawnego systemu rządów203. Jedno 
z nich (XVII) stanowiło, iż „Liberum veto na Sejmach wolnych in materiis 
Status [ w sprawach stanu] w zupełnej mocy zachowane być zawsze powin-
no”204, inne zaś uznawało przejście „od Kościoła rzymskiego do jakiejkolwiek 
innej religii” za występek kryminalny, grożący banicją205. Jeszcze inne zabez-
pieczało szlachtę przed zwiększaniem lub odmianą podatków (wszelkie ich 
zmiany wymagały jednomyślnego zezwolenia Stanów Rzeczypospolitej206).

Wysoka frekwencja chełmskiej szlachty podczas powoływania konfede-
racji, rzadko się zdarzająca, była, jak w jednym z późniejszych laudów na-
pisano, skutkiem nacisków posła rosyjskiego i mocą Woyska Rossyiskiego, 
stacjonującego w Ziemi Chełmskiej207. Naciskom tym uległa zarówno część 
lokalnego, katolickiego ziemiaństwa, jak też osoby szlacheckiego stanu wy-
znające luteranizm, kalwinizm i prawosławie208. Zostały one potem oskarżo-

201 Ibidem, k. 447.
202 Ibidem, k. 434v.
203 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju…, op. cit., Warszawa 2000, 

s. 289.
204 Cyt za: F. Połomski, P. Jurek (red.), Historia państwa…, op. cit., s. 124.
205 Ibidem, s. 122.
206 Ibidem, s. 126.
207 APL, KGCh, RMO, ks. 168, op. cit., k. 656v-657.
208 Ibidem, k. 656.
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ne przez proreformatorskie skrzydło szlachty chełmskiej o to, iż szarpią Jey 
[tj. ojczyzny] wnętrzności, Czartowskich szukając wynalazkow.

(Dodać tutaj należy, iż położenie akatolików pogorszyło się już wyraźnie 
w czasach saskich, zwłaszcza od 1733 roku, gdy odebrano im prawo wyboru 
do sejmu, budowy zborów i zajmowania ważniejszych urzędów. Nie istnia-
ła wówczas w Polsce również hierarchia prawosławna, czyli dyzunicka209. 
Wprawdzie na sejmie w roku 1767/68 przywrócono prawa polityczne dysy-
dentom, jednakże uznano katolicyzm za religię panującą).

I pomyśleć, że jeszcze kilka lat wcześniej, na jednym z sejmików dele-
gujących posłów na sejm konwokacyjny do Warszawy, szlachta chełmska 
poleciła delegatom, iżby domagali się od nowego króla, aby nikt się niewa-
żył używać, a dopieroż wprowadzać w granice nasze Woysk Cudzoziemskich, 
zaś prawo w tym względzie powinno być obostrzone210. Na tym też sejmi-
ku zalecono posłom w instrukcji, aby osoby Plebeyskiey conditiey w szkołach 
edukowane nie były211, co pokazuje dowodnie stosunek przeważającej części 
miejscowego ziemiaństwa do potrzeb oświatowych stanu włościańskiego.

Utworzenie konfederacji chełmskiej zbiegło się w czasie z przechoda-
mi wojsk imperatorskich przez Chełmszczyznę, połączonymi z grabieżami 
(przymusowe pobieranie furażów) i nieurodzajem zbóż, padaniem bydła 
oraz wyraźnym ogólnym zubożeniem włościan212. Następne zwoływane sej-
miki odbywały się pod kontrolą rosyjską, a wybierani Głosem wolnym na 
sejmy krajowe posłowie, byli zastępowani innymi, wykazującymi uległość 
wobec żołnierskich nacisków213. 

W tej sytuacji postępowa (tak ją umownie nazwijmy) część szlachty 
chełmskiej na sejmiku w dniu 18 lipca 1769 roku postanowiła nie prywatą 
iaką, ale czystą myślą, Węzłem Miłości, Wiary y Wolności połączyć się z konfe-
deratami barskimi214. Skonfederowani ziemianie za swego marszałka obrali 
Józefa Wereszczyńskiego – miecznika chełmskiego i jednocześnie porucz-
nika wojsk koronnych. Dwa dni później nowo obrany marszałek zarządził 
powszechną zbiórkę pieniędzy na Woysko Związkowe. Objęła ona dobra pry-
watne, duchowne i królewszczyzny. Od każdego dymu właściciele mająt-
ków ziemskich i duchownych mieli wpłacać do skarbca sejmikowego po 

209 A. Czubiński, J. Topolski, Historia Polski, Wrocław 1988, s. 229-230.
210 APL, KGCh, RMO, ks. 163, k. 50; była to aluzja do wkroczenia w 1767 r. wojska rosyj-

skiego do Polski, celem rozbicia obozu reform, związanego z „familią” Czartoryskich, którzy 
początkowo również starali się pozyskać względy i pomoc polityczno-militarną Katarzyny II 
w objęciu tronu królewskiego przez jednego z przedstawicieli tego rodu.

211 Ibidem, k. 54.
212 Ibidem, k. 657, APL, KGCh, RMO, ks. 169, k. 243.
213 Wybory zastępcze odbywały się na zamku chełmskim pod strażą rosyjską; ibidem, 

k. 657v.
214 APL, KGCh, RMO, ks. 168, op.cit. k. 657.
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złotych 100, zaś tenutariusze dóbr królewskich – po złotych 150215. Wpłat 
miano dokonać w ciągu najbliższych czterech tygodni. 

Obóz konfederatów barskich był - jak pisali Antoni Czubiński i Jerzy To-
polski – pełen wewnętrznych waśni i sprzeczności. Odzwierciedlał on słaby 
stopień nowej edukacji politycznej szlachty, ale jednocześnie stał się szkołą 
publicznego działania dla wielu ludzi216. 

Różnie oceniana, nowa konfederacja niewątpliwie podzieliła ówczesną 
szlachtę i możnowładztwo, doprowadzając do ukształtowania się grupy naj-
bardziej konserwatywnych magnatów.

Najwyraźniej znaczna część szlachty nie identyfikowała się z konfede-
ratami barskimi, skoro w umowach cywilno-prawnych dotyczących obro-
tu ziemią i dzierżaw, do przypadków losowych zaliczała obok nieurodzaju, 
gradobicia, ognia piorunowego, morowego powietrza i przechodów wojsk, 
także Rewolucyę i nowe podatki. Łukasza Węgleńskiego – marszałka konser-
watywnej konfederacji chełmskiej z 1767 roku popierał też m.in. marszałek 
generalny skonfederowanych stanów koronnych – Karol Stanisław Radzi-
wiłł. Formalnie od 1764 roku obwołany banitą 217, uznał go publicznie za 
rzeczywistego przywódcę konfederackiego Ziemi Chełmskiej218.

Ruch konfederacki, mający po obu stronach sfanatyzowaną szlachtę, nie 
odniósł sukcesów politycznych, a walki przeciwnych obozów, które przybra-
ły charakter wojny domowej, spowodowały wyniszczenie kraju oraz zesłanie 
na Sybir ponad 14 tysięcy barzan, część też przymusowo wcielono do wojska 
rosyjskiego. Dla państw sąsiednich był to wystarczający pretekst do zaini-
cjowania akcji rozbiorowej. 

Aby zdyscyplinować nie tylko obóz demokratyczny, ale także całą szlach-
tę chełmską, Komisja Magazynowa Wojska Rosyjskiego w Połońsku zadecy-
dowała, iż Ziemia Chełmska wraz z powiatem krasnostawskim dostarczą do 
magazynów w Brodziu, Trembowli, Stanisławowie i Śniatynie łącznie 52.300 
korców mąki żytniej (tj. ponad 4.800 ton!), kaszy gryczanej 1.300 korców (tj. 
blisko 120 ton) zaś siana – 92.000 pudów (tj. ponad 1.500 ton)219. Za decyzją 
tą stał generał major wojsk rosyjskich – Budkiewicz220.

W obliczu tak dużego obciążenia dostawami, szlachta chełmska w licz-
bie 40 ziemian, na czele z Wojciechem Józefem Węgleńskim – kasztelanem 
chełmskim, postanowiła zwrócić się z prośbami o interwencję do samego 
króla Stanisława Augusta, biskupa Stanisława Andrzeja Młodziejowskiego 
oraz kanclerza wielkiego koronnego i wojewody ruskiego – księcia Augusta 

215 Ibidem, k. 662.
216 A. Czubiński, J. Topolski, Historia…, op. cit., s. 231.
217 Ibidem, s. 230.
218 APL, KGCh, RMO, ks. 168, op.cit., k. 707v.
219 Jeden pud ważył 16,381 kg.
220 APL, KGCh, RMO, ks. 169, op. cit., k. 241-241v.
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Czartoryskiego221. W uchwale swej uczestnicy sejmiku podkreślali, iż stan 
szlachecki Ziemi Chełmskiej dotknęły ostatnio różne uciążliwości, iuż to 
przez wydanie wielkich dotąd Furażów, iuż to przez wielki nieurodzay, iuż to 
przez odpadnienie Bydła (i) przez zubożenie Poddaństwa222. 

Do posłowania w powyższej sprawie wybrano Adama Bukara - sędziego 
grodzkiego chełmskiego i Jana Onufrego Rokickiego – adiutanta JKM223. 
Liczono na obniżenie furażu, tym bardziej, że już Ziemia Chełmska zebrała 
i oddała wojsku rosyjskiemu 3.819 korców mąki żytniej (tj. ponad 352 tony) 
264 korce kaszy, 15.114 korców owsa (tj ponad 1.800 ton) i 15.976 fur siana, 
procz branych bez paletow Prowiantow224. O fakcie tym jednak inny jeszcze 
z rodu Węgleńskich – Tomasz, komisarz konfederatów konserwatywnych, 
podczas bytności w Połońsku225 gen. Budkiewicza nie poinformował, został 
zatem przez sejmik chełmski w dniu 12 października 1770 roku oprotesto-
wany226. Dowodziło to istnienia rozbieżności i rozdźwięków wśród samego 
obozu konserwatywnego ziemian chełmskich. Świadczyło także o znacz-
nym wpływie rodu Węgleńskich na bieżącą politykę sejmiku chełmskiego.

Mając na uwadze wspomniane rozbieżności, zgromadzenie szlachty 
chełmskiej postanowiło wydelegować do gen. Budkiewicza Antoniego Tem-
berskiego, który miał negocjować wysokość furażu. Jednocześnie polecono 
posłowi, by wyjednał zawieszenie wyjazdów z furażem do wspomnianych 
wcześniej magazynów z uwagi na szerzącą się za Bugiem zarazę. Ten ele-
ment negocjacji ułatwiła delegatowi sama Rada Ekonomiczna Komisji Skar-
bu Koronnego, która uniwersałem z dnia 19 października owego roku zaka-
zała sprowadzania towarów z terenów objętych morowym powietrzem oraz 
wyjazdów z towarami tamże227.

Najwyraźniej misja Temberskiego się nie powiodła, skoro sejmik na ko-
lejnym zjeździe w dniu 12 grudnia 1770 roku, obawiając się, że tak wielki 
dyspartyment nazbyt obciąży ziemian i poddanych Ziemi Chełmskiej, posta-
nowił wyarendować skup mąki, kaszy i siana trzem Żydom: Dawidowi Icko-
wiczowi z Ożarowa, Zysklowi Lewkowiczowi z Lubomla i Moszkowi Dawi-
dowiczowi z Opola (Lubelskiego). Chodziło mianowicie o to, by arendarze 
dokonywali skupu towarów objętych dostawą przede wszystkim poza tere-
nem Ziemi Chełmskiej. Ustalono przy tym nominalne ceny skupowanego 
furażu, którego wartość, za oświadczeniem feldmarszałka wojsk rosyjskich 

221 Ibidem, k. 243.
222 Ibidem.
223 Ibidem.
224 Ibidem, k. 244.
225 Połońsk - miejscowość niedaleko Lubomla, naonczas dziedzina Kacpra Lubomirskie-

go; vide APL, KGCh, RMO, ks. 177, k. 195-195v.
226 APL, KGCh, RMO, ks. 169, op. cit., k. 243v.
227 Ibidem, k. 276.
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Rumiancewa, miała być pokryta przez Rosjan228. Umowa między sejmikiem 
a starozakonnymi przewidywała jednak wyrównanie im strat pieniężnych na 
wypadek, gdyby Cena uczyniona teraz Liwerantam Targowi niedostarczała 
[tj. była niższa od targowej, obiecanej przez Rumiancewa].

Osobnym dokumentem sejmik uchwalił doraźny podatek na potrzeby nie-
uchronne Ziemiańskie w wysokości 8 złotych od dymu, wyrażając nadzieję, 
iż dla wspolnego Dobra nikt się od tey uchwały naszey uchylać nie będzie229.

Dopiszmy do tej historii informację o wprowadzeniu w 1778 roku przez 
sejmik Ziemi Chełmskiej wzoru munduru ziemiańskiego. Kolor pokrycia na 
żupany230 miał być ciemnozielony, na kontusze231, Kołnierze y Wyłogi Czarny 
z naramiennikiem zielonym ze złotem. Mundur w Kolorach tak opisanych, Ob-
rany przez samych tylko Obywateli Possessyą w Ziemi naszey Chełmskiey y Po-
wiecie Krasnostawskim mających, używany y noszony mieć chcemy232. Strój ten 
powagą kolorów różnił się od podobnych, noszonych w innych regionach 
Rzeczypospolitej i poniekąd nawiązywał nie tylko do miejscowej natury, ale 
także do ogólnej sytuacji politycznej kraju.

Klucz rejowiecki nie ucierpiał bezpośrednio w wyniku wspomnianych 
wyżej sporów i walk między obozami konfederackimi, prawdopodobnie 
na skutek nieangażowania się Wiktoryna Zaleskiego w konflikt polityczny. 
Świadczyło to o nieuleganiu przez niego emocjom ideologicznym, pragma-
tyzmie oraz o odpowiedzialności za ekonomiczny obraz dóbr rejowieckich. 
Podobnie nie angażował się po żadnej ze stron konfliktu Jan Mier.

Rejowiec i przynależne doń wsie doznały jednak uciążliwości związa-
nych z wyprawieniem 26 sierpnia 1771 roku aż 20 podwód z żywnością 
i paszą do magazynu w Tarnopolu (Rejowiec wyprawił 8 transportów, zaś 
wsie Kobyle, Rubie i Wereszcze – 12)233. Oto mimo próśb ze strony przed-
stawicieli szlachty chełmskiej i krasnostawskiej, dowódcy rosyjscy okazali 
się niewzruszeni i nie obniżyli w zasadzie wielkości furażu przypadającego 
na Ziemię Chełmską. Dodajmy, iż jej obszar, na skutek I rozbioru Polski, 
zmniejszył się o część południową powiatu krasnostawskiego, która włączo-
na została w granice Austrii. (Stan ten zmienił się dopiero w roku 1793, gdy 

228 Ibidem, k. 296.
229 Ibidem, k. 245v.
230 Żupan – to staropolski ubiór męski, zapinany na haftki, guzy lub szamerowany, czyli 

obszyty galonem albo wyrobami szmuklerskimi, ze stojącym kołnierzykiem i wąskimi ręka-
wami, z tyłu fałdowany (krój ustalony za czasów saskich jako narodowy); W. Doroszewski 
(red.), Słownik języka polskiego, t. 10, Warszawa 1968, s. 1455.

231 Kontusz – to staropolska wierzchnia męska długa suknia, z rozciętymi rękawami, spię-
tymi zazwyczaj na plecach (w 1746 r. wprowadzono mundur husarski, składający się z grana-
towego żupana i karmazynowego kontusza); W. Doroszewski (red), Słownik języka polskiego, 
t. 3, Warszawa 1964, s. 968.

232 APL, KGCh, RMO, ks. 83, k. 20.
233 APL, KGCh, RMO, ks. 170, k. 2v.
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Ziemię Chełmską podniesiono do rangi województwa, dołączając doń część 
województwa lubelskiego {tereny po prawej stronie Wieprza} i całą Ziemię 
Łukowską. Część powiatu krasnostawskiego natomiast, znajdująca się po 
lewej stronie Wieprza, włączona została do województwa lubelskiego)234. 

Rejowiec ucierpiał także od wielkiego pożaru, który wybuchł tuż przed 
25 października 1768 roku i który objął tak Żydowskich iako y Katolickich 
Domow znaczną Liczbę Ogniem przypadkowym pogorzałych y Spalonych235. 
Zarzewie jego powstało prawdopodobnie w jednym z domów żydowskich, 
na co wskazuje zgłoszenie szkód do akt grodzkich chełmskich przez Icka 
szkolnika (jid. szames), czyli woźnego synagogi236. Domniemanie to znajduje 
potwierdzenie w testamencie W. Zaleskiego, gdzie wspomniał (APL, KZCh, 
Ingrosacje, ks. 3 k. 290v.), iż pogorzało przez nieostrożność Żydow całkiem 
miasteczko, częściami po kilka razy. Lustracji pogorzeliska dokonał w dniu 
25 października Jan Grzesiuk, woźny sądowy chełmski w asystencji Jana 
Koczowskiego i Kazimierza Wieluńskiego237. W sumie spłonęło 30 obiektów 
żydowskich, w tym dom rabinów, szkoła czyli bóżnica, szpital, łaźnia, 4 tzw. 
winnice, czyli sklepy szynkowne wraz z aparaturą do palenia gorzałki (alem-
biki) i spichlerz arędarski (na skupowane zboże?). Spłonęło również kilkana-
ście domów mieszkalnych, w tym 5 należących do krawców i dom rzeźnika.

Pożar objął, jak świadczy sprawozdanie lustratora, także 15 budynków 
należących do katolików, m.in. plebanię, 11 domów mieszkalnych i 3 sto-
doły. Mienie swoje utracili Walek (bez nazwiska), Paweł Paworek, Michał 
Waszak, Waśko, Semen i Stefan Jurczukowie, Semen Kuźma, Byczek Kraw-
czuk, Smoła Hastaw, Chwedko Być, Anton Lipko, Koza (brak imienia), Da-
nił Kuchmistrzuk i Szweduk (brak imienia). Nie ma wprawdzie w wykazie 
pogorzałego mienia informacji, by wraz z plebanią uległa choćby częścio-
wemu zniszczeniu także cerkiew pw. św. Jerzego, pełniąca wonczas funkcję 
świątyni parafialnej, jednakże spis objął tylko te zabudowania, które uległy 
całkowitemu zgorzeniu.

Niespełna dwa lata później doszło do następnego pożaru, jaki wybuchł 
na początku października 1770 roku i objął kilka domów żydowskich. Na tę 
okoliczność przed aktami grodzkimi w Chełmie przysięgę w imieniu wła-
snym i całej społeczności rejowieckiej złożyli Lejba Aaronowicz, senior, czyli 

234 W. Ćwik, J. Reder, Rozwój administracyjno-terytorialny Ziemi Chełmskiej [w:] Ziemia 
Chełmska. Materiały z sesji…, op. cit., s. 22.

235 APL, KGCh, RMO, ks. 168, op. cit., k. 440-441.
236 Funkcja zbliżona uprawnieniami częściowo do woźnego sądowego. Szkolnik, w zastęp-

stwie rabina, prowadził często księgi metrykalne. Zwano go też niekiedy pisarzem kahalnym; 
zob. http://Baza. Archiwa. gov.pl/sezam

237 APL, KGCh, RMO, ks. 168, op. cit., k. 441.



258 Marian J. Kawałko • Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531–1869

burmistrz kahału rejowieckiego oraz Josko Judkowicz – szkolnik (woźny 
bóżniczy)238. 

W listopadzie 1772 roku miejscowa opinia publiczna została poruszona 
celowym śmiertelnym zranieniem mózgu Jaśka Jakubika z Rejowca przez 
krewnego Jacka Czemeruka ze Stajnego. Czynu tego dokonał Czemeruk 
we własnej stodole, będąc w stanie nietrzeźwym, po czym, niezatrzymany 
przez posesora wsi, zbiegł z domu, poszkodowany zaś we dni dwa w ciężkich 
bolach Życia dokonał239. 

Dodajmy, że od 17 kwietnia 1766 roku na mocy decyzji królewskiej pose-
sjononatem Stajnego został regent chełmski Florian Dłużewski (przejął on 
wieś od swego ojca Kajetana)240.

W roku 1774 ponownie ustalono liczbę dymów w Rejowcu (brak zasady 
ich wyliczania), która wyniosła 1 dym i dwie ćwiartki szesnastki. Liczenie to 
związane było z określeniem wielkości prowiantu dla twierdzy chocimskiej 
i dla stacjonujących w Ziemi Chełmskiej Komend Rossyiskiego Woyska241. 
Zgodnie z taryfą, mieszczanie rejowieccy dostarczyli 4413/4 korca mąki tj. 
30.816,5242 litra, czyli ponad 23,4 tony tego surowca piekarniczego243. Zobo-
wiązano ich również do dostarczenia 143/4 korca krup, czyli kaszy grycza-
nej244 (tj. ponad 780 kg ) oraz 184 korców owsa, czyli ok. 12.836 l tj. ok. 
12,2 tony tej paszy245. Duża masa tej kontrybucji, wyższa niż w okolicznych 
dobrach, świadczyć może o wyraźnym wzroście plonów w kluczu rejowiec-
kim pod rządami Zaleskich. Oznaczałoby to prawdopodobnie pierwszą tak 
istotną poprawę kondycji finansowej mieszczan rejowieckich w porównaniu 
z minionymi dwoma wiekami. 

238 APL, KGCh, RMO, ks. 73, k. 238 (brak dokładnego wykazu strat spowodowanych 
pożarem); vide Polski słownik judaistyczny. Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie, (red. Z. Borzy-
mińska, R. Żebrowski), Warszawa 2003, s. 615, hasło „szames” (opr. Z. Borzymińska, P. Fijał-
kowski i R. Żebrowski).

239 APL, KGCh, RMO, ks. 75, k. 613-613v.
240 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 69, k. 149-149v.
241 APL, KGCh, RMO, ks. 77, k. 320.
242 Według J. Szymańskiego, Nauki pomocnicze…, op. cit., Warszawa 1983, s. 176, 1 ko-

rzec mierzył 32 garnce, zaś 1 garniec krakowski od 1565 r. miał objętość od 2,18 litra do 2,26 
litra. Do obliczeń objętościowych przyjęto niższą wartość. Przyjęto także za Zofią Wieczorek- 
Chełmińską, Dietetyczna książka kucharska, Warszawa 1984, s. 21, tab. 2, że 1 litr mąki ważył 
średnio 0,76 kg (respektując podane wartości obliczono, iż 1 korzec mąki ważył 53 kg). 

243 Obliczeń dokonano na podstawie danych liczbowych podanych w przypisie poprzed-
nim.

244 Wg cytowanej Z. Wieczorek-Chełmińskiej, Dietetyczna książka kucharska, op. cit., War-
szawa 1984, s. 21, tab. 2, 1 litr kaszy gryczanej posiada ciężar 0,76 kg i tę wartość przyjęto do 
obliczeń.

245 Za Aleksandrem Lempką, Towaroznawstwo produktów…, op. cit., s. 302, tab. 18/IV, 
przyjęto, że 1 litr owsa waży 0,95 kg.
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W roku następnym taryfę podymnego ustalono na podstawie faktycz-
nej liczby domów zamieszkałych (dymów). Utworzono przy tym kilka klas 
miast i wsi różniących się między sobą wysokością opłat246. Wsie należące 
do dóbr rejowieckich zaliczono do klasy drugiej, a Rejowiec – do klasy trze-
ciej. Miasto liczyło wówczas 143 domy, Kobyle ledwie 17, Rubie - 21, zaś We-
reszcze Szlacheckie (Małe) – domów 13. W sumie z majętności rejowieckiej 
pobrano 827 zł podatku podymnego.

24 kwietnia 1776 roku z dopustu Pana Boga całe miasto z grontu, ze Wszyst-
kim sprzętem y Towarami rożnemi kupieckiemi zgorzało247. Z powodu tego 
tragicznego w skutkach wydarzenia, na wniosek Marcina Zielińskiego, ple-
nipotenta Zaleskich, przeprowadzona została wizja lokalna. Dokonał jej 30 
kwietnia woźny sądowy – Jan Grzesiuk wraz ze szlachetnie urodzonymi rze-
czonym Zielińskim i Franciszkiem Tarnowskim. Stwierdzili oni naocznie, iż 
pożar, który wybuchł o Południowey Porze, pochłonął 28 domów zajezdnych, 
20 domów bez wjazdu na posesję, 34 kramy ze sklepami murowanymi, 11 
piwnic na wino (tzw. winnice), 7 spichlerzy i 3 domy katolickie, a wszystko 
zostało w popiół obrocone. Podczas pożaru spłonęła także Żydówka, przezwi-
skiem Pyzia, oraz jej zwierzęta gospodarskie (koń i krowa). 

Sporządzony wówczas spis ludności żydowskiej wykazał jedynie 7 osób248 
(zapewne była to rodzina rabina), co oznaczałoby, iż nie objął on pogorzelców.

Ze statystycznego wykazu pogorzałych domów wnosić można, iż Re-
jowiec zamieszkiwała naówczas głównie ludność żydowska, a wyznawcy 
chrześcijaństwa lokowali swe domy (zazwyczaj drewniane) na istniejących 
przedmieściach, o których zresztą wzmiankował już kontrakt sprzedażny 
z 1758 roku.

Brak dworu rejowieckiego w spisie całkowicie spalonych obiektów ozna-
czał, iż przynajmniej sam budynek mieszkalny od pożaru nie ucierpiał, czego 
mamy nieco późniejsze dowody. Prawdopodobnie po tym pożarze dziedzice 
rejowieccy podjęli wstępną decyzję o wzniesieniu poza obrębem miasta mu-
rowanej rezydencji, zwanej później pałacem. Budowa tego obiektu została, 
co wynika z treści testamentu Zaleskiego249, rozpoczęta i przezeń zakoń-

246 APL, KGCh, RMO, ks. 78, op. cit., k. 365v-371v; opłaty te – zależnie od klasy miejsco-
wości – wynosiły odpowiednio 2,5 złotego, 4 złote, 5 złotych lub 7 złotych, 

247 APL, KGCh, RMO, ks. 80, op. cit., k. 628.
248 Cf. Z. Guldon, L. Stępkowski, Spis ludności żydowskiej z 1790 roku „Biuletyn ŻIH”, nr 

33-4 (139-140), 1986, s. 128.
249 Fragmenty tego testamentu przytoczył Mieczysław Kseniak, Opracowanie ewidencyj-

ne…, op. cit., maszynopis niepublikowany znajdujący się w Archiwum Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków – Delegatura w Chełmie (AUKZCh), ks. 740, s. 3. Wiele zamieszania 
historycznego uczynili twórcy Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, t. VIII, z. 5, Powiat chełmski 
(opr. K. Kutrzebianka, E. Smulikowska), Warszawa 1968, pisząc – bez wskazania źródeł in-
formacji – że budowę pałacu rejowieckiego zainicjował Józef Kajetan Ossoliński, podczas gdy 
ten istniał już co najmniej lat 20. Wiadomość tę powielali potem różni inni autorzy opracowań, 
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czona jeszcze przed przejęciem dóbr przez Jana Miera, brata Anny (był on 
właścicielem Rejowca od 1782 do 1788 r.). Wcześniej, na miejscu, w którym 
stanął pałac, znajdowało się budowisko Bramą zwane, które na chowanie zbo-
ża przez [wcześniejszych] sukcesorow było używane zamiast spichlerza250. 

Intrygująca ta wzmianka oznaczać może, iż na gruncie pałacowym, od 
czasów lokacji Kobylego doń należącym, istniał obiekt, pierwotnie pełniący 
funkcję mieszkalną, który w pewnym czasie, po opuszczeniu przez dziedzi-
ców, stał się budynkiem gospodarczym. Niewykluczone, że było to właśnie 
– w różnych dokumentach wspominane – dworzysko, pamiętające jeszcze 
czasy Mikołaja Reya-pisarza. Nie sposób dziś dociec, czy wzniósł je założy-
ciel Rejowca. Jedno chyba nie ulega wątpliwości: pałac został wzniesiony na 
terenie, na którym wcześniej stały zabudowania dworskie. Jednym z nich 
było owo budowisko, przejęte od Rzewuskich przez Zaleskich w stanie nie-
mal całkowitej ruinacji. 

Jak się wydaje, od czasów lokacji Kobylego, miejsce, na którym pałac 
posadowiono, zawsze pełniło taką siedliskową funkcję.

Początki budowy pałacu - by rozwinąć nieco ten wątek - lub przynajmniej 
jego zaprojektowanie, należałoby datować na koniec lat siedemdziesiątych. 
Być może stało się to za radą Jana Miera, młodszego brata Anny, od paź-
dziernika 1778 roku kasztelana inflanckiego251. On też mógł zaproponować 
Zaleskim osobę architekta.

Mylił się zatem wyraźnie Roman Aftanazy pisząc, za Polskim Słownikiem 
Biograficznym252, iż to dopiero Józef Kajetan Ossoliński, będąc jeszcze przed 
separacją z Marianną Barbarą Zaleską253, rozpoczął wznoszenie pałacu254. 
Jednakże PSB nie wskazał źródła, z którego ta informacja została zaczerp-
nięta, co uniemożliwia zidentyfikowanie jej autora i podjęcie merytorycznej 
dyskusji. 

Lokalizacja pałacu, a zachował się do dziś i jest użytkowany przez miejsco-
wy Oddział Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, 
nie była – jako się rzekło - przypadkowa. Wzniesiony został na dziedzicznym 
obszarze, historycznie pamiętającym początki Kobylego, na południowym 

m.in., Roman Aftanazy, Materiały do dziejów rezydencji, t. 6A, Dawne województwo bełskie. 
Ziemia Chełmska województwa ruskiego, Warszawa 1989, s. 291.

250 Cyt. za M. Kseniak, ibidem.
251 E. Rostworowski, Mier Jan h. własnego [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 20/4, z. 87, 

Wrocław 1975, s. 802, zmarł 6 sierpnia 1790 r. i został pochowany obok ojca w podziemiach 
kościoła wożuczyńskiego.

252 Polski Słownik Biograficzny, t. 24, 1979, op. cit., s. 415.
253 W 1795 roku oboje małżonkowie zgodzili się na dokonanie separacji małżeńskiej; APL, 

KZCh, Ingrosacje, ks. 3, k. 298.
254 R. Aftanazy, Materiały do dziejów rezydencji, t. 6A, Dawne województwo bełskie. Ziemia 

Chełmska województwa ruskiego, Warszawa 1989, op. cit., s. 290-291.



261Rozdział IV • Trudy odbudowy klucza rejowieckiego w epoce saskiej ...

zboczu niewielkiego wzniesienia morenowego obok strumyka, poczynają-
cego się nieopodal, którego źródełku przypisywano wcześniej cudowne wła-
ściwości (możliwe, że łączono to wówczas z jakimiś objawieniami). 

O źródełku tym informuję szerzej w innym miejscu.
W chwili zakupu Rejowca z przyległościami Zaleski zastał jedynie po po-

przednikach zrujnowane budowle. Tey maiętności polepszenie y obudowanie 
moią usilnością zrządzone (iako mieszkańcom tamteyszym wszystkim wiado-
mo) zastawszy tylko Starego muru bez dachu Budowisko Bramą zwane y ktore 
na chowanie zboża przez Possessorow było używane zamiast Szpiklerza, kto-
rego wedle nie było, tylko starey Stodoły kawał z Chrustu plecionej, w takim 
opustoszeniu ta maiętność w Ręku Possessorow Rzewuskich od dawnego czasu 
trzymana, z gruntu zdezelowana, kupiona była255. Tę ia zupełnie restaurowa-
łem, obudowałem, w starym murze dosyć przystoyną y wygodną rezydencyą wy-
kształciłem, umeblowałem, zamiast walącey się stary y spruchniałey Kuchni, 
porządną wraz z gościnnymi Izbami, Szpiszarniami, Piekarniami, wymuro-
wałem, wszystkie Budowiska folwarczne: Szpiklerze, Gumna, Obory y Szopy, 
Owczarnie, Wołownie y Folwark postawiłem. 

Zagospodarował on z czasem także teren wokół pałacu, wznosząc oran-
żerię oraz urządzając park i sad owocowy (przed rokiem 1798)256. Całość 
rezydencji otoczył parkanem (jego resztki dotrwały do połowy ubiegłego 
wieku). Było to zatem kompleksowe przedsięwzięcie, starannie przemyśla-
ne i w miarę przypływu nowych środków finansowych, realizowane. Z pew-
nością radą i pomocą służyła Zaleskiemu żona Anna, mająca dobry przykład 
w swoim ojcu.

Warto więc w tym miejscu dodać, iż ojciec Anny, Marianny, Józefa i Jana 
Mierów był inicjatorem budowy koszar dla regimentu Gwardii Konnej Ko-
ronnej w Warszawie, którego został pierwszym dowódcą, następnie zaś 
generałem (wzniesiono je – wraz z towarzyszącymi obiektami – w latach 
1730-1732). Ufundował on również w Wożuczynie, o czym wspomniałem 
wcześniej, późnobarokowy kościół, gdzie został w stroju rycerskim pocho-
wany257.

Ważna, z punktu widzenia historycznego, jest informacja pozostawiona 
przez Zaleskiego, iż pałac powstał po części z zachowanych murów, po czę-
ści zaś jako konstrukcja nowa. Oznacza to tyle, że główny trzon zachowane-
go obiektu pałacowego zawiera w sobie fragmenty pamiętające czasy znacz-
nie wcześniejsze, pochodzące, być może z okresu, kiedy dziedzicem klucza 
był Stanisław Mateusz Rzewuski, gospodarz zapobiegliwy i przedsiębiorczy. 
Niewykluczone, że mogą one pamiętać czasy Marka Reya, równie troskli-

255 APL, KZCh Ingrosacje, ks. 3 op. cit., k. 290v.
256 Ibidem; APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 114, k. 530v.
257 http://wozuczyncity.bloog.pl/kat,36409, index…66202
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wego i gospodarnego właściciela dóbr rejowieckich. Wzniesienie przezeń 
nowego zboru podsuwa domysł, iż mógł on też zbudować, przynajmniej 
w ścianach zewnętrznych, murowany dwór, obok starego, drewnianego, pa-
miętającego czasy jego słynnego dziada…

Była to, jak zaświadczał sam Zaleski rezydencja dość przystojna, a więc 
wzniesiona w typowej dla tamtych czasów manierze i odpowiednio przy-
ozdobiona.

Pałac, co wynika z analiz Romana Aftanazego258, zbudowany został w sty-
lu klasycystycznym, który dla epoki Zaleskiego był typowy. Korpus główny – 
pisał badacz – z parterem założonym na rzucie prostokąta, zbliżonego do kwa-
dratu i piętrem o planie krzyża, zaakcentowany został czworoboczną wieżą, 
wyrastającą ze środka budowli oraz portykiem złożonym z czterech czworogra-
niastych filarów. Zamiast kapiteli miały one dekoracje w postaci lwów259. Lwy 
te nieodparcie kojarzą się ze Lwowem, gdzie Zaleski posiadał dom, w któ-
rym dokończył żywota i z którym to miastem łączyły go zapewne silne więzi 
patriotyczne. Pamiętajmy, że czas budowy rezydencji rejowieckiej przypadł 
na początek epoki rozbiorowej, co dla kawalera Orderu św. Stanisława mu-
siało być wstrząsem dotkliwym. 

Wejście do rezydencji i podjazd do niej urządzono od strony północnej, 
co pozwoliło później na południowej stronie zbocza założyć stylowy park. 
Wnętrze pałacu, o układzie trójdzielnym, na parterze mieściło przestronną 
sień z jednobiegową klatką schodową prowadzącą na piętro. Od strony po-
łudniowej, na tej samej szerokości co sień zaplanowano salę balową o zbli-
żonym do owalu kształcie, z oknami zwróconymi na południe. Ex opposito 
okien, jak naówczas mawiano, w dwu niszach umieszczono dwa białe, cy-
lindrycznego kształtu kaflowe piece grzewcze, przy czym jeden połączony 
był z klasycystycznym w stylu – kominkiem. Na piętrze Zalescy urządzili 
sześcioboczną dużą salę, być może traktowaną jako sypialnia lub pokój wy-
poczynkowo-towarzyski, z wyjściem na taras umieszczony nad podjazdem. 
(Podobne rozwiązanie tarasu miał wówczas również dworek biskupa Fran-
ciszka Olędzkiego w Uhrze).

Na parterze budynku mieściła się zapewne garderoba oraz – w później-
szym czasie urządzona – niewielka kapliczka. Mogła być tam też sypialnia 
dla najbliższej obsługi pałacowej.

…nieszczęście pożaru z 1776 roku dotknęło Rejowiec w czasie jego pro-
sperity, w okresie, gdy dobrze funkcjonował handel i rozwijało się rzemio-

258 R. Aftanazy, Materiały do dziejów…, op. cit., s. 291-292.
259 Ibidem. Innego był zdania Mieczysław Kseniak, Opracowanie ewidencyjne parku…, 

op. cit., s. 4, twierdząc, że to dopiero za czasów Adama Korybuta Woronieckiego nastąpiła 
przebudowa pałacu na styl klasycystyczny. Teza ta wydaje się być warta dalszych analiz hi-
storyczno-architektonicznych.
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sło, gdy miasto stało się rzeczywiście lokalnym centrum kupiectwa i ręko-
dzielnictwa. Wprawdzie, jak wynika z oświadczenia Aleksandra Szweda, 
wójta rejowieckiego, złożonego po pożarze do akt grodzkich chełmskich na 
okoliczność handlu tabacznego, w mieście sprzedawano wówczas jedynie 
tytonie krajowe y to w podłym gatunku, dla jedyney wygody y potrzeby pospol-
stwa palącego Tutiuń260, atoli nie to decydowało o obrazie gospodarczym 
ośrodka miejskiego.

Zauważyć należy, przy okazji wzmianek o pożarach, że Rejowiec naówczas 
odznaczał się dużą aktywnością inwestycyjną w zakresie budownictwa miesz-
kalnego Trzy pożary, w tym jeden totalny, nie spowodowały upadku miasta, 
nie przyczyniły się do jego rzemieślniczo-handlowej degrengolady. Konsta-
tacja ta prowadzi także do kolejnego wniosku, iż zarówno Żydzi jak i Polacy 
lub spolszczeni obcokrajowcy (Smoła Hastaw), uzyskiwali ze swych handlów, 
rzemiosł, rękodzieł i pożytków rolniczych dochody wystarczające do dźwiga-
nia się z klęsk pożarów, że musiały istnieć w Rejowcu silne więzi społeczne, 
sprzyjające szybkiej odbudowie miasta po klęskach ognia. Można by nawet 
zaryzykować hipotezę, że oto pożary przyczyniały się do nakręcania koniunk-
tury gospodarczej w mieście, do rozwoju rzemiosł budowlanych, handlu (ko-
nieczność wyposażania nowych mieszkań w meble domowe i sprzęty gospo-
darskie) oraz krawiectwa (szycie ubiorów itp), ale także do zatrudniania bez-
robotnych (wyrobników) przy pracach remontowo-budowlanych. Jednakże, 
powtórzę, ta samowystarczalność nie byłaby możliwa, gdyby miasto stanowiło 
ubogi lokalny ośrodek. Z pewnością więc istniał w Rejowcu patrycjat – tak ży-
dowski, jak i katolicki – który pobudzał miejscową koniunkturę gospodarczą 
i przyczyniał się do ogólnego wzrostu zamożności mieszczan. 

O ubóstwie i bogactwie dał 16 lipca tegoż 1776 roku - zaskakujący w swej 
wymowie - wykład dla duchowieństwa świeckiego i zakonnego nowy biskup 
chełmski wyznania rzymskokatolickiego – Antoni Onufry Okęcki z Okęcia. 
Pierwszy [stan ubóstwa] – pisał on – kochać się powinien naywięcey w nie-
winności dla ważnego modlenia się za grzeszników, iałmużnami winy swoie 
opłacających. Drugi [stan bogactwa] kochać się powinien w litości i sprawie-
dliwości, aby potrzeby żebrackie po Bożemu wiernie zastępował, a siebie razem 
od przewinienia dobrowolnie okupował261. Żebrakom nakazał purpurat, aby 
nosili tabliczki atestacyjne, z blachy lub z drzewa, wystawiane przez właści-
cieli dóbr. Gdyby kto takiej atestacji nie posiadał, miałby być w mieście lub 
miasteczku kierowany do robót publicznych262.

Rejowiec, co znowu podkreślam, głównie za sprawą ludności żydowskiej 
oraz troskliwego dziedzica, dość szybko podźwignął się z opisanego, ko-

260 APL, KGCh, RMO, ks. 80, k. 790.
261 Ibidem, k. 353.
262 Ibidem, k. 354.
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lejnego kataklizmu. Już w 1778 roku funkcjonował on w miarę normalnie, 
a w roku 1780 był tam również szpital dla ubogich starozakonnych263. Mia-
steczko utrzymywało także stosunki handlowe z innymi diasporami żydow-
skimi, np. ze środowiskiem kowelskim264.

Niewątpliwie na umocnienie ekonomiczne gminy żydowskiej w Rejowcu 
miało wpływ nadanie jej przez Wiktoryna Zaleskiego w dniu 22 lutego 1777 
roku praw do: handlu iakim kolwiek bądź towarem, pędzenia i Szynkowania 
Gorzałki za opłatą raz nazawsze ustanowioną, warzenia piwa, sycenia miodu 
i wolnego wyrębu drzew na budowę domów oraz palenie trunkow265. Był to 
również duży krok w kierunku umocnienia, jak się wydaje, dobrej pozycji 
finansowej samego właściciela klucza.

Czując się jeszcze zupełnie dobrze na zdrowiu, Anna Zaleska Rękami 
własnemi (…) z wszelką rozwagą y dobrowolnością a z własnej a nieprzymu-
szoney woli sporządziła testament – stało się to w Rejowcu 30 grudnia 1782 
r266. Napisała w nim mianowicie, iż wszelkie mobilia oraz klucz rejowiecki 
przez nią kupiony, po jej śmierci ma przypaść młodszemu z braci Mierów 
– Janowi, zasłużonemu, co podkreśliła, dla Krajow Rzeczypospolitej kaszte-
lanowi inflanckiemu (Jan był już nieco wcześniej nieformalnym współwła-
ścicielem tego klucza). Przyrzekła też w krótkim czasie dokonać formalnej 
cesji, tj. przelania praw spadkowych na obdarowanego. Zastrzegła przy tym, 
iż zachowuje dla siebie i męża, aż do śmierci obojga, na tym wszystkim użytek 
wszelki267, zaś kasztelan ma Dożywocie Obojgu nam małżeństwu zabespieczyć. 
Zobowiązała także brata, aby po jej śmierci wypłacił mężowi ze zgromadzo-
nych sum posagowych kwotę 50 tysięcy złotych. 30 tysięcy zł miał otrzymać 
starosta kruszwicki - Augustyn Karłowski, powinowaty z linii jej siostry Ma-
rianny. Z tejże samej przyczyny związków rodzinnych, kwotę dwadzieścia 
tysięcy złotych zapisała testatorka pannie Angeli Dębskiej – córce generała 
i siostrzenicy zarazem.

Anna zmarła, zapewne już w pałacu, 29 marca 1786 r.268, a pochowano ją 
w chełmskim kościele OO. Reformatów269. Niedługo po jej śmierci o zapłatę 
za dostarczone trzykroć towary upomniał się Niewierny Samson Osieiowicz, 

263 APL, KGCh, RMO, ks. 87, k. 749.
264 Ibidem.
265 Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej jako APZ), Zespół: Hipoteka Miasta Krasne-

gostawu i powiatu krasnostawskiego. Księga hipoteczna: Rejowiec Dobra, Nr 78, Rep. Ar 353 
(dalej jako Rep. Ar 353), Dz. IV, s. 6.

266 APL, KGCh, RMO, ks. 41, op. cit., k. 21-22.
267 Ibidem, k. 21v.
268 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 114, op. cit., k. 547. W dniu 30 marca 1786 r. Onufry 

Malczewski, syn Feliksa, w asystencji stryja biskupa Franciszka Olędzkiego, dokonał intro-
misji Siennicy Różanej stanowiącej dożywocie Anny Zaleskiej; vide APL, KGCh, RMO akta 
luźne, ks. 99, op. cit., k. 223v.

269 APL, Pijarzy Chełmscy, ks. 3, k. 40.
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kupiec i mieszczanin chełmski270. Należność w kwocie ogólnej 2.328 florenów 
18 groszy Wiktoryn Zaleski niezwłocznie uiścił271, na co otrzymał on od te-
goż kupca sądowe potwierdzenie (w dokumencie tym występował już jako 
dóbr Rejowca z przyległościami dożywotni posesor). Wprawdzie nie wiemy, 
o jaki rodzaj towarów chodziło, lecz z ich handlowej wartości możemy do-
myślać się, iż mogły to być droższe ubiory (może także wyprawa pogrzebo-
wa?), stołowe wyposażenie dworu itp.

Zdziwienie i niesmak budzi zachowanie biskupa Franciszka Olędzkiego, 
uwikłanego naonczas w spory graniczne z Janem Mierem i małżonkami Za-
leskimi, na wieść o śmierci wujenki Anny. W piśmie skierowanym do sądu 
grodzkiego pod adresem starosty boreckiego stwierdził on bez ogródek, iż 
tak natychmiast z powodu mianego Interesu (sic !) niżey wyrażonego, y Pro-
zekucyi [tj. ścigania osoby winnej] zaczętey (…) gdy po zgasłym życiu niegdy 
Jaśnie Wielmożney Anny z Mierow (…) od pierwszego Męża, niegdy Jaśnie 
Wielmożnego Wolskiego Kasztelana Lubelskiego Pani Dożywotniey, Jaśnie 
Wielmożny Manifestant (Olędzki) iest prawym y naturalnym po tymże Jaśnie 
Wielmożnym Wolskim (…)Wuiu swoim Sukcesorem. Tedy zapobiegając iakie-
mukolwiek pokrzywdzeniu iako to w kleynotach, w Srebrach, w Saskich y in-
nych Porcellanach, Cynie, Miedzi, w Zbożach, tak w Ziarnie iako w kopach 
(…), Stadach, Cugach, Bydłach Rogatych y nierogatych, Owcach, Pojazdach, 
Stołowej Bieliźnie y innych sprzętach domowych y mobilach, Obiciach, Ma-
katach etc etc. na Siebie [tj. na Olędzkiego] spadaiacych, aby Też niezostały 
roztrwonione y alienowane, ale bardziey dla Jaśnie Wielmożnego Żalącego się, 
iako krew Domu Wolskich y Radzimińskich w sobie maiacego, y naturalnego 
Sukcesora zatrzymane były272. 

Żadnego współczucia dla wdowca – adwersarza, żadnej nuty sympatii dla 
zmarłej kuzynki. Zimna kalkulacja, co można ze spadku po niej uszczknąć 
dla siebie. A przecież biskup potrafił operować w swoich pozwach odmien-
nymi emocjonalnymi lub publicystycznymi określeniami i stwierdzeniami. 
Obrazu biskupa dopełnia fakt, iż już w dzień po śmierci dziedziczki dokonał 
on wraz ze swym bratankiem – Onufrym Olędzkim intromisji na Siennicę 
Różaną – stanowiącą dożywocie zmarłej.

Niespełna miesiąc po śmierci Zaleskiej, purpurat wyjaśniał przed sądem, 
że nie miała ona żadnych praw do – przyznanych jej za życia jako część 
dożywocia - kamienic w Lublinie i Zamościu. Używała ich na zasadzie, jak 
to określił Olędzki, prawnej tolerancji, ponieważ nie była mieszczką, lecz 
szlachcianką, szlachta zaś, wedle prawa, mieszkać w mieście nie mogła273. 

270 APL, KGCh, Zapisy, ks. 54, k. 152v.
271 Ibidem, k. 153.
272 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 99, k. 356-356v.
273 Ibidem, k. 252-252v.
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Zaiste, pokrętna to kazuistyka, nieważne, czy całkiem nielogiczna, czy tylko 
trochę. Ważne, że na pozór przekonująca.

Prawo Zaleskiej do wspomnianej kamienicy w Lublinie, zwanej starą 
pocztą, uznał biskup dopiero w kwietniu 1792 roku, gdy zdecydował się bu-
dynek ten zlicytować i sprzedać274. 

Dzień 14 maja 1788 roku – to kolejna ważna data w dziejach klucza re-
jowieckiego. Oto tego dnia w Zamościu Jan hrabia Mier podjął decyzję, iż 
przedaie i rezygnuje Wiktorynowi Zaleskiemu własność dziedziczną, to iest 
Miasto Rejowiec i Wsie Rubie, Weresce Małe, Kobyle, tudzież Wulka Rejowiec-
ka Nazwane a Prawu dożywotniemu J. Wielm. Zaleskiego, Starosty Boreckie-
go podległe275. Mając w pamięci akt darowizny całej tej majętności na rzecz 
Jana hr. Miera, dokonany kilka lat wcześniej mocą opisanego już testamentu 
Anny, można stwierdzić, iż mamy oto do czynienia z rodzinnym rozliczeniem 
finansowym, w sumie którego mieścił się klucz rejowiecki276. Rzeczywiście, 
kilkustronicowy kontrakt zawiera różne wzajemne oraz obejmujące osoby 
trzecie kwoty, w rezultacie czego strony ustaliły, iż Zaleski wypłaci Mierowi 
111.903 zł. Dokument potwierdza ich przyjęcie przez sprzedającego.

Transakcja kupna-sprzedaży miała charakter na poły charytatywny, po-
nieważ Jan Mier zmiarkowawszy stan Interessow swoich, długami znacznemi 
obciążony, tudzież znając finansowe zaangażowanie Zaleskiego w prospe-
rowanie Rejowca, odsprzedał mu miasteczko z pertynencjami za obniżoną 
cenę. Niebawem Zaleski zaangażował sto kilkadziesiąt tysięcy złotych w bu-
dowę rezydencji (pałacu) jak i w rozwój samego miasta.

Dla porównania warto zauważyć, iż Anna nabyła od Rzewuskiego rzeczo-
ne dobra za 252 tysiące złotych. 

Z punktu widzenia badawczego istotny okazuje się zakres kontraktu, któ-
ry objął klucz rejowiecki wraz z występującymi w nim Gruntami, Polami, 
Lasami, Zaroślami, Gaiami, Łąkami, Sianożęciami, Dworzyskami osiadłemi 
i nieosiadłemi [tzw. pustostany)], Stawami, Stawkami, Rzekami, Sadzaw-
kami, Stawiskami, Błotami, Młynami, Ogrodami, Karczmami, Mostami, 
Domami, Winnicami, Poddanemi wszelkiemi teraz na Gróncie Osiadłemi 
i zbiegłemi, gdziekolwiek znaiduiącemi się i wolnym Onychże odzyskaniem, 
Ich Pańszczyznami, powinnościami, czynszami i iakiegokolwiek bądź rodzaju 
Daninami oraz – uwaga! – z Pałacem Reiowieckim i ze wszystkiemi w nim 
obiciami, Meblami, krzesłami, Kanapami i z Folwarkami, ze wszystkiemi obu-
dowaniami, rzeczami Folwarcznemi i Sprzętami Gospodarskiemi i z Prawem 
oraz Patronatus Prezentowania Parochuw, ze wszelkiemi zgoła tych Dóbr, co-
kolwiek pod Ziemią i na ziemi być może, pożytkami i wygodami, attinencyami 

274 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 111, k. 402v.
275 APL, KGCh, RMO, ks. 188, op. cit., k. 559.
276 Cf. APL, KGKr, RMO, ks. 90, op. cit., k. 402-403.
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i pertinencyami ab antiquo do tych Dóbr należącemi, tak iak te Dobra w swych 
Granicach rozciągaią się, przez dawnych Dziedziców były i są teraz posiadane 
oraz iak się w swey rozległości rozciągaią i posiadanemi być powinny277.

Niewątpliwie uwagę zwraca, po pierwsze istnienie dworzysk osiadłych 
i nieosiadłych, po drugie zaś - pałacu rejowieckiego, nieobecnego wprawdzie 
w testamencie Anny Zaleskiej, ale prawdopodobnie już wznoszonego.

Co do dworzysk, to istnieją niezbite dowody, iż jedno z nich znajdowało 
się w Kobylem i stanowiło dawną rezydencję Mikołaja Reya – pisarza. Stan 
budynku był zapewne bardzo kiepski i to jego miał zapewne na myśli Jan 
Mier, określając mianem nieosiadłego. Potwierdził to w sierpniu tego roku 
nowy plenipotent Wiktoryna Zaleskiego – Józef Pątkiewicz, stolnikiewicz 
smoleński, pisząc w jednym z wyjaśnień sądowych, iż w innym miejscu Wieś 
Kobyle i wniey stare Dworzysko, a w innym miejscu Rejowiec z Dworem278 (ten 
u Miera występował jako dworzysko osiadłe). Sądzę, że owo stare dworzysko, 
nazwijmy je umownie porejowskim, mogło jeszcze wonczas istnieć nieopo-
dal pałacu, lecz w trakcie porządkowania terenu wokół rezydencji na polece-
nie Zaleskiego je rozebrano. 

Nabywszy Rejowiec, Zaleski doszedł do wniosku, iż jego dotychczasowi 
reprezentanci sądowi za mało angażują się w wyjaśnienie istoty i historycz-
nej podbudowy konfliktu z biskupem Franciszkiem Olędzkim. Zaczął więc 
rozglądać się za plenipotentem, który rzetelnie przestudiowałby księgi pod-
komorskie, a w nich dokumenty graniczne i – odnosząc dawne realia przy-
rodniczo-geograficzne do aktualnych – skonfrontowałby ciągłe narzekania 
purpurata na rzekome naruszenia granicy rubieńsko-rahożyckiej przez pod-
danych klucza rejowieckiego (piszę o tym bardzo szczegółowo w podroz-
dziale pt. Biskupa Olędzkiego spory i procesy o obszar i granice klucza rejowie-
ckiego). Takim dociekliwym jurystą okazał się wspomniany wyżej, młody, 
a z jego pism wynika, że wykształcony, Pątkiewicz.

On właśnie prześledził genezę i zakres pretensji biskupa Franciszka 
Olędzkiego oraz skonfrontował je z dawnymi dokumentami sądu grodzkie-
go chełmskiego. W dość obszernej prawnej rekontrze z dnia 16 sierpnia 
1788 roku już na początku zauważył, iż obżałowany, czyli pozwany biskup, 
mimo objęcia w posesję dóbr Uhra w roku 1765, dopiero 18 lat później roz-
począł z Zaleskimi niesprawiedliwą walkę względem Lasów y Gruntów Re-
jowieckich279. Stwierdził też, że liczne manifesty Olędzkiego i przytaczane 
w nich dokumenty graniczne są Gruntowną Obroną dla Dóbr Rejowca, a po-
parciem utrzymania sprawiedliwego Aktu Granicznego [z 1788 r.]280. Wyjaśnił 

277 APL, KGCh, RMO, ks. 188, op. cit., k. 559.
278 Ibidem, 791v.
279 APL, KGCh, RMO, ks. 188, op. cit. , k. 790v.
280 Ibidem.
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nadto, iż rzekoma stara droga chełmska, wymieniana w akcie granicznym 
z 1457 roku, naonczas już nie istniała, natomiast zachowały się pozostałości 
traktu, którym niegdyś Sapieha z Woyskiem miał jechać (iak wyznania ludzi 
świadczą)281. Uznał ten fakt nawet ówczesny sąd podkomorski. Natomiast 
wymieniana w dokumencie granicznym z 1551 roku droga, w istocie dopie-
ro po ulokowaniu Rejowca zrobioną została. Wytknął stolnikiewicz smoleń-
ski Olędzkiemu także i to, iż ten nie chce przyjąć do wiadomości pewnego 
praktycznego zwyczaju, że Drogi Publiczne od pryncypalnych miejsc i Dobr 
iakowego bądź Miasta lub Wsi naywięcey formowane bywaią, a za takie miej-
sce uznać należy Kobyle, które w połowie wieku XVI stanowiło rezydencję 
ówczesnego dziedzica miejscowych dóbr (Mikołaja Reya). 

Józef Pątkiewicz dowiódł również i tego, że rzekomy dąb graniczny, ścię-
ty niedawno przez poddanych rubieńskich w rzeczy samej zrąbany został 
przez poddanych uherskich w roku 1616 na zlecenie ówczesnego posiada-
cza tamtejszego klucza. Na tę okoliczność odbyła się nawet wizja sądowa, 
potwierdzająca fakt usunięcia drzewa granicznego, rozdzielającego dobra 
Rubiego i Rahożyc282. Wymienione zostało ono po raz pierwszy w dokumen-
cie sądowym z 1537 roku, kiedy to Dziedzic Dypułtycz, ograniczając się ścien-
nie[tj. uznając granicę] z Dziedzicem Rahożyc, przyszedłszy do tego Dębu, przy 
nim ścianę kobylską przyznali283. Dąb natomiast, który zabrali mieszkańcy 
Rubiego, był drzewem młodym i czasów Reya pamiętać nie mógł.

Przeprowadziwszy szczegółowy dowód na prawdziwość racji Zaleskiego, 
w końcowej części remanifestu Pątkiewicz podkreślił, że biskup Olędzki 
poważa się kwestionować i znieważać dzieło dawnych oraz aktualnego są-
dów podkomorskich, sprawiedliwie zapadłe, w tym również wyniki przepro-
wadzonych niedawno inkwizycji, czyli badań sądowych. Te okazały się dla 
duchownego zdecydowanie niekorzystne.

Efekt pisma Pątkiewicza był taki, że sługa Boży, nie zważając na negatyw-
ny dla siebie wyrok sądu podkomorskiego, już po miesiącu znowu oskarżył 
włościan rubieńskich o skoszenie traw na łąkach rahożyckich i zabranie 
zboża jarzynnego z tamtejszych pólek284. Wśród obwinionych znaleźli się 
Woytek Jasińczuk syn Wuyta Rubieńskiego z najemnikiem, Skowron Stary z Sy-
nem y Jaśko Josycz, stary Harczuk, tkacz Rybiuk, Hryc Serediuk, Misko Josycz, 
Kowecio, Lewko Kościuk, Krokos, Buta y Inni Poddani285. Znaczna liczba wło-
ścian wymienionych przez duchownego potwierdza tłumaczenie plenipoten-
tów dziedzica rejowieckiego, że tamten, rzekomo rahożycki, teren w części 

281 Ibidem, k. 791.
282 Ibidem, k. 792.
283 Ibidem.
284 Ibidem, k. 914.
285 Ibidem.
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przynajmniej od wieków do Rubiego należał i był uprawiany oficjalnie, bądź 
eksploatowany leśniczo. 

Kilka miesięcy po nabyciu klucza, dokładnie zaś w dniu 5 stycznia 1789 
roku Wiktoryn Zaleski zrzekł się w Rejowcu dożywocia pozostałego po 
zmarłej żonie na rzecz Onufrego Malczewskiego, cześnika latyczowskiego, 
syna nieżyjącego już Feliksa286. Młodzieńca reprezentował – jakże by inaczej 
– biskup kambizopolitański, Franciszek Olędzki, którego przedstawiam sze-
rzej w innym miejscu tej monografii.

W tym samym też roku, 20 lipca, na polecenie Zaleskiego sporządzony 
został Inwentarz Dóbr Rejowca, dokument znany w odpisach jedynie frag-
mentarycznie287. W inwentarzu tym znalazł się także rejestr opłat pobiera-
nych od starozakonnych z tytułu różnych dochodów lub posiadanych nieru-
chomości. Opłaty te wynosiły:

a) od beczki soli niewprowadzonej do obrotu handlowego (tzw. składo-
we)288 – 2,5 fl.,

b) od beczki soli wprowadzonej do obrotu handlowego – 20 gr., 
c) od beczki śledzi niewprowadzonej jeszcze do obrotu handlowego 

(składowe) – 6 fl.,
d) od korca mąki wprowadzonej do obrotu – 6 gr.,
e) od wieprza na handel zabitego – 0,5 fl.,
f) od fury garnków przywiezionych na targ lub jarmark – 0,5 fl. + 5 garn-

ków (na rzecz dworu),
g) czynsz roczny od domu z wrotami wjezdnymi – 2,5 fl., 
h) czynsz roczny od domu niewjezdnego – 1 fl. 71/2 gr.,
i) czynsz roczny od sklepu murowanego – 24 fl.,
j) czynsz roczny od sklepu drewnianego – 12 fl.
Ponadto piekarze płacili miesięcznie ogólnego podatku 15 florenów, zaś 

smolarze od sprzedanej miesięcznie smoły – 10,5 florena.
Najwidoczniej dobrze musieli być sytuowani mieszczanie rejowieccy wy-

znania mojżeszowego, że bez sprzeciwów (a brak ich w aktach sądowych 
grodzkich Chełma) te opłaty zaakceptowali. Potwierdza ten fakt moją opi-
nię, iż okres dziedzictwa Zaleskiego należał w dobie I Rzeczypospolitej do 
najlepszych dla Rejowca z punktu widzenia ekonomicznego.

Należy sądzić, że również mieszczanie wyznania unickiego i rzymskoka-
tolickiego nie cierpieli biedy, opanowawszy wiele zawodów rzemieślniczych 
niewykonywanych przez Żydów. Także włościanie, co wynika z innych do-

286 APL, KZCh, Zapisy, ks. 13, k. 95v-96.
287 AGAD, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych (dalej jako KRSW), 

ks. 3910, s. nlb.
288 Opłata ta dotyczyła każdej beczki soli lub śledzi sprowadzonych do Rejowca i składo-

wanych w celu wprowadzenia tych towarów do sprzedaży.
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kumentów, mieli się wówczas zupełnie dobrze, wynajmując nawet parob-
ków. (Ta koniunktura utrzymała się w kluczu aż do śmierci dziedzica).

Parę dni później, tj. 23 lipca 1789 roku, Wawrzyniec Kalicki, ekonom re-
jowiecki, imieniem i pod pisemną przysiegą Wiktoryna Zaleskiego, złożył 
staroście chełmskiemu Summaryusz Roczney Intraty Majętności Klucza Rejo-
wieckiego to iest Miasta Rejowca, Wsiow Kobylego, Rubiego i Małych Weresc…
Wylikwidowany289.Intrata roczna z miasta Rejowca, obejmująca wpływy od 
chrześcijan i Żydów, pochodzące m.in. z przeliczenia daremszczyzn na war-
tość pienieżną, wynosiła 10.084 złp 271/2 gr.

Przychody ze wsi Kobyle obejmujące wartość pieniężną pańszczyzny 
(2 dni w tygodniu), daremszczyzn (pomoc przy wywozie obornika oraz przy-
wóz opału do dworu), czynszu z tytułu użytkowania łąk i Ogrodów pustych, 
dostarczonych do dworu 108 kur i kapłonów oraz 144 motków przędziwa 
wyprzędzonych z surowca dworskiego, skalkulowane zostały na 955 fl 18 gr. 
We wsi tej mieszkało 12 gospodarzy tzw. ciągłych (dysponujących zwierzęta-
mi pociągowymi) i 7 poddanych pieszych(bez załogi dworskiej, jak wówczas się 
mówiło)290.

Intrata z Rubiego obejmująca analogiczne źródła przychodu jak w Koby-
lem, liczona od 16 poddanych Ciągłych i 2ch pieszych (odrabiających po 2 dni 
pańszczyzny w tygodniu, wnoszących opłaty czynszowe, dostarczających 
108 sztuk drobiu rocznie i 144 motki przędziwa lnianego oraz wywożących 
obornik przez 3 dni w roku i dostarczających po 3 fury opału), wyszacowana 
została na 1005 fl 18 gr.

W Wereszczach Małych mieszkało 4 włościan posiadających zwierzęta 
pociągowe i 3 bez załogi, którzy także odrabiali pańszczyznę dwudniową na 
tydzień, wywozili obornik na pole i przywozili opał do dworu, dostarczali 42 
sztuki drobiu i 56 motków przędziwa, a tkacz płacił podatek tzw. warsztato-
wy w kwocie 4 fl. rocznie. W sumie wyliczony dochód z tej wsi wynosił 378 
fl 2 gr.

Po potrąceniu 130 złotych jako dziesięciny kwotowej, należącej się pro-
boszczowi pawłowskiemu od wiernych rzymskokatolickich mieszkających 
na terenie klucza rejowieckiego, oraz tzw. Ofiary wynoszącej według prawa 
1229 złp 121/2 gr, czysty dochód roczny wynosił ponad 11 tysięcy złotych. 
(Ani w początkach wieku XIX, gdy dziedziną zarządzała Marianna z Zale-
skich Ossolińska, ani później, klucz rejowiecki już takich dochodów nie 
przynosił).

289 APL, RGL, Akta szczegółowe Rządu Gubernialnego Lubelskiego tyczące się Miast Przywi-
leje, ks. 927, k. 257v-263v. Dokument został oblatowany dopiero 18/30 kwietnia 1849 r. przez 
burmistrza rejowieckiego – Ignacego Piątasińskiego.

290 Ibidem, k. 257v/263.
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Na podkreślenie zasługują dwa fakty. Po pierwsze – niska pańszczyzna, 
wynosząca zaledwie 2 dni w tygodniu, a po drugie – niewielkie daremsz-
czyzny, które nie absorbowały zbytnio poddanych włościan i mieszczan re-
jowieckich zajmujących się uprawą roli. Przy tak korzystnym usytuowaniu 
mieszkańców wsi, wynikajacym z łagodnych wymagań pańszczyźnianych 
oraz daremszczyźnianych, a jednocześnie przy motywacyjnym charakterze 
dostaw drobiu do kuchni dworskiej w kierunku rozwoju hodowli ptactwa 
domowego, mieszkańcy ci dysponowali dostatecznie dużą ilością czasu, któ-
ry mogli przeznaczać na dopatrzenie własnych upraw rolnych i własnych 
domostw. Te z kolei przynosiły, jak można domniemywać, niezłe dochody 
(część płodów z pewnością sprzedawano, być może także do dworu), co 
pozwalało utrzymywać parobków, jako niedrogiej siły roboczej. 

Taka filozofia zarządzania kluczem obrana przez Zaleskiego, okazała 
się zdecydowanie korzystniejsza od stosowanej wcześniej i później polityki 
zwiększania (nawet do 5 dni w tygodniu) pańszczyzny oraz dodatkowych, 
również bezpłatnych, prac na rzecz dworu. W tym oraz w liberalnym - jak 
mniemam – podejściu Zaleskiego do rozwoju rzemiosła, handlu i usług 
w mieście, kryje się tajemnica dochodowego prosperowania klucza rejo-
wieckiego w ostatnim ćwierćwieczu osiemnastego stulecia. Konstatację tę 
przedstawiam w przeświadczeniu, że dokumenty dotyczące źródeł docho-
dów przedstawione przez Kalickiego i potwierdzone pisemną przysięgą 
Zaleskiego, to nie projekcja przyszłości ekonomicznej dóbr, ale rzetelne 
(w miarę) opisanie ich stanu faktycznego. To odpowiedź dziedzica rejowie-
ckiego dla tej części szlachty, która wyzyskiem włościan i mieszczan dopro-
wadziła I Rzeczpospolitą do gospodarczego upadku. To również konkretna 
propozycja dla myślicieli ekonomicznych, rozprawiających - jeszcze mało 
odważnie – o sposobach polepszenia bytu mieszkańcom wsi.

14 czerwca 1792 roku przed sądem ziemskim krasnostawskim Zaleski 
ustanowił aż 23 plenipotentów, dając im Zupełną moc y Władzę Spraw Wszel-
kich w każdych Juryzdykcyach wyższych y niższych bronić, attentować, kontro-
wertować, korparycye pisać291. Większość z tych osób – to były persony znane 
nie tylko w środowisku prawniczym, ale także wśród okolicznej szlachty. 
I tak dla przykładu Aleksander Dąbrowski pracował na stanowisku pisarza 
akt ziemskich chełmskich292, Tomasz Dederko zajmował urząd podstolego 
witebskiego293, Tomasz Dziewulski zajmował urzędnicze stanowisko regen-
ta Akt Ziemskich Lubelskich294, Tomasz Paschalski pełnił naówczas funkcję 

291 APL, KZKr, Zapisy, ks. 25, k. 11v-12.
292 Ibidem, k. 19.
293 Ibidem, k. 19v.
294 Ibidem, k. 17.
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podatnika chełmskiego295, Felix Piasecki był podwojewodzim Ziemi Chełm-
skiej296 a Ignacy Skorupski – wojskim chełmskim297. Można oczywiście spe-
kulować, jakie powody kierowały dziedzicem majętności rejowieckiej przy 
ustanawianiu tak znacznej liczby pełnomocników.

Zapewne Zaleski prowadził wiele różnych spraw majątkowych w sądach 
lub egzekwował należności w związku z domniemanymi pożyczkami, obro-
tem nieruchomościami itd. Musiały to być zajęcia absorbujące, czasochłon-
ne, a niektóre także ze względów prawnych uciążliwe, skoro zdecydował się 
on na skorzystanie z instytucji plenipotencji. Należy bowiem wciąż mieć na 
uwadze fakt, iż posiadał trzy duże majętności: Turośnię, Borek i Rejowiec.

7 czerwca 1793 roku Wiktoryn Zaleski wzbogacił się o kwotę 50.000 zło-
tych, jaką mu w Rejowcu przekazał Felicjan Zaleski – rotmistrz kawalerii 
narodowej, syn brata zapewne. Była to wyszacowana równowartość wsi Cis 
i Wilkolas (Wilkołaz) położonych w dawnym powiecie garwolińskim i pozo-
stałych po bezpotomnie zmarłym stryju - Antonim Zaleskim, które to dobra 
zatrzymał dla siebie rzeczony kawalerzysta298. Wiktoryn zaś stwierdził na 
piśmie, iż czuje się w teyże Summie zupełnie Zaspokojonym i rotmistrza wol-
nym od dalszych spłat na zawsze czyni.

Dzień później wszedł w życie uniwersał o nowej wysokości czopowego, 
wynoszący od wyprodukowania i sprzedaży każdego garnca piwa zwykłego 
Grosz miedziany ieden (tj. 7,5 groszy dawnych), od wyszynku garnca gorzał-
ki zwyczajnej w Miastach y Miasteczkach Groszy Miedzianych dwanaście, zaś 
od różnych miodów syconych – co dziesiąty grosz od sprzedaży299. W ten 
sposób arendarze karczem w kluczu rejowieckim się znajdujących, poddani 
zostali wyższemu opodatkowaniu od napojów wyskokowych, zarówno tych 
słabych, jak i tych mocnych. Była to już druga – po wprowadzonym w 1789 
roku podatku tzw. dziesiątego grosza – forma poprawienia kondycji finanso-
wej państwa kosztem ziemian i ich poddanych. 

Jako patriota i były senator, musiał Zaleski przeżyć emocjonalnie rezo-
lucję króla Stanisława Augusta z 7 stycznia 1794 roku, w której zabronił on 
osobom pozostającym w służbie wojskowej i tym, którzy z niej wyszli, nosze-
nia Krzyżow y Medalow pod naysurowszemi i kryminalnemi karami iakie są 
wskazane w prawie przeciw nieposłusznym Naywyższey Władzy i Burzycielom 
wewnętrzney spokoyności300. Wspomniane odznaczenia miały być bezzwłocz-
nie zwracane królowi. Mocą tego samego dokumentu wykreśleni zostali z li-

295 Ibidem, k. 91v.
296 Ibidem, k. 35v.
297 Ibidem, k. 36v.
298 APL, KZKr, Zapisy, ks. 23, k. 42-42v.
299 APL, KZKr, RMO, ks. 3, op. cit., k. 247.
300 APL, KGKr, RMO, ks. 3, op. cit., k. 613v-614.
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sty oficerów mogących sprawować komendę nad wojskiem polskim książę 
Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko oraz Szymon i Michał Zabiełłowie301.

O swoistej wymowie tego dokumentu mogą również świadczyć stwierdze-
nia, iż kraj, pomimo omamienia (w domyśle: rewolucyjnymi ideami) wyszedł 
jednak z niego, oddając swój los w ręce aktualnej władzy wykonawczej – króla 
i Rady Nieustającej. Ściągnęlibyśmy – pisał monarcha do narodu – słuszne na-
rzekania całey społeczności, gdybyśmy nie zapobiegli od razu tym nieszczęśliwym 
konsekwencyom, które spadłyby nieomylnie na Kray, gdybyśmy uchoway Boże, 
utracili lub nadwerężoną widzieli przyiaźń WIELKIEY KATARZYNY w czasach 
nayokropnieyszych dla Oyczyzny naszey. Jednocześnie władca wyraził przekona-
nie, iż nie tylko Narod odda Nam winną sprawiedliwość, ale i każdy Ziemi tey 
mieszkaniec, położywszy na szali zdrowey uwagi Interes Kraiu z wszelkiemi ubocz-
nemi wzgledami, doceni gorliwość majestatu królewskiego o dobro ogólne302.

Rok później (1795 r.) Zaleski został zupełnie skwitowany przez szlachet-
nego Jana Krebsa, konsyliarza królewskiego z pożyczki w kwocie 3.970 zł 21 
gr i 16 denarów (łącznie z prowizją) jako zwróconej terminowo303. Niemniej 
pozostał jeszcze do uregulowania rewers wystawiony w dniu 13 grudnia 
1785 roku na kwotę 1.760 sztuk czerwonych złotych, czyli licząc dukat w złocie 
(…) po złotych polskich 18, summę złotych polskich 31.860304. O dług ten, 
z niewiadomych przyczyn przez Zaleskiego niezwrócony, upominać się 
będą potomkowie Krebsa jeszcze w 1837 roku305.

Co najmniej od lutego 1797 roku, schorowanego Wiktoryna Zaleskiego 
w ostatnim okresie jego życia przy zarządzaniu majętnością rejowiecką za-
stępowali: Koczorowski – wyznaczony komisarz, Chruścikowski – leśniczy 
rejowiecki oraz nowy ekonom – Piasecki306.

19 marca 1798 roku, będąc już bardzo słabym, Wiktoryn Zaleski w domu 
swym we Lwowie spisał testament, w którym dokonał dyspozycji co do pozo-
stawionego majątku. Dobra rejowieckie, oszacowane na trzykroć Dwadzieścia 
Ośm Tysięcy złotych, zapisane zostały Mariannie Ossolińskiej307. Zgodnie z za-
pisem testamentowym 12 tysiecy złotych polskich z procentem po trzy i pół od 
sta otrzymał zakon karmelitów bosych w Lublinie308. Zapis ten został oblato-
wany w Chełmie w dniu 19 kwietnia tegoż roku. Zaleski zadysponował także 

301 Ibidem.
302 Ibidem.
303 APL, KZCh, Zapisy, ks. 15, k. 30v-31.
304 APZ, Rep. Ar 353, op. cit., Dz. III, s. 77.
305 Ibidem.
306 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 114, op. cit., k. 227, 308.
307 Marianna była córką Piotra Zaleskiego, rodzonego brata Wiktoryna; M. Kseniak, Opra-

cowanie ewidencyjne…, op. cit., ks. 740, s. 3; APL, KZCh, Ingrosacje, ks. 3, op. cit., k. 292v.
308 APZ, Rep Ar 353, op. cit., k. 24v.
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na rzecz kościoła w Pawłowie kwotę dwóch tysięcy złotych, oprocentowaną 
rocznie na 5 %. A oto niektóre inne dyspozycje testatora: 

a) szwagier Anny Zaleskiej z Mierów – Augustyn Karłowski, mąż jej siostry 
Marianny, otrzymał w gotówce trzydzieści tysięcy złotych309, 

b) dla kościoła w Turośni Zaleski zapisał 10 tys. złotych, przy czym kwo-
ta ta miała być zapłacona z dochodów klucza rejowieckiego, ażeby J. Xsiądz 
Proboszcz tamteyszy miał dokładnieyszy Sposob utrzymywania Wikarego, czyli 
alterystę; nadto z niespłaconego długu, zaciągniętego przez podkomorzyca 
bielskiego – Józefa Kuczyńskiego kościół miał otrzymać dodatkowo 14 tys. 
złp. (z tego sam proboszcz – 10 tys. złp.)310,

c) 10 tys. złp. otrzymał również chełmski kanonik katedralny – ks. Komo-
rowski na pamiątkę przyjaźni,

d) kamerdyner Józef Waszkiewicz wzbogacony został przez Zaleskiego o 6 
tys. złp. oraz o całą pościel, na której testator sypiał (!), sukien gładkich Sukien-
nych dwie pary, Koszul cienkich Ośmnaście, Pańczochy y obuwia, iakie się tylko 
znaydą, Kiereią letnią Grodetorową, Popielicami podszytą y Płaszcz Sukienny311,

e) Jakubowi, lokajowi rejowieckiemu przypadły pieniądze w kwocie tysią-
ca złotych oraz dom, w którym mieszkał i który został dlań przez Zaleskiego 
kupiony od miejscowego szewca,

f) kwotą trzech tysięcy złotych uhonorowany został Maksymilian Kurni-
cki, długoletni prynipotent testatora, na znak wdzięczney pamięci,

g) na licytację Wiktoryn Zaleski przeznaczył wszelkie ruchomości, srebła, 
bibliotekę y wielorakie rozliczne Sprzęty, Stada, Bydła, Inwentarze, to iest w Re-
iowcu y w Borkach zostayące (...), Konie, Poiazdy, Woły, y generalnie wszystką 
pozostałość312,

h) dobra w Turośni przypadły bratanicy – Mariannie z Zaleskich Ossoliń-
skiej313,

i) klucz rejowiecki wedle pierwotnej woli testatora miał być przeznaczony  
na wieczysta przedaż314, jednakże za zezwoleniem egzekutorów testamentu 
przejęła go wspomniana Marianna,

j) majętność borecka przypadła w zapisie Adamowi hr. Starzeńskiemu, 
mężowi Konstancji – jednej z siostrzenic Zaleskiego, zaś ona sama otrzymała 
60 tys. złp.

k) inna siostrzenica Barbara Brzezińska – podkomorzyna nurska, została 
obdarowana kwotą 90 tys. złp.

309 APL, KZCh, Ingrosacje, ks. 3. op. cit., k. 292v.
310 Ibidem, k. 293.
311 Ibidem, k. 293v.
312 Ibidem, k. 294, 294v.
313 Ibidem.
314 Ibidem, k. 488v-489.
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28 marca nastąpił zgon dziedzica klucza rejowieckiego315. Został prawdo-
podobnie pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu łyczakowskim316.

Po jego śmierci, już od maja 1798 roku zarządzanie dobrami, zgodnie 
z wolą testatora, przejęła rodzona Synowica (bratanica) – Marianna z Zale-
skich Ossolińska317. 

Jeszcze tego roku, 1 czerwca rozpoczęła się budowa nowej karczmy w We-
reszczach Małych. Drzewo do jej wzniesienia, głównie sosnowe pochodziło 
– za świadectwem biskupa Franciszka Olędzkiego – z lasu rahożyckiego318.

3. Biskupa Olędzkiego spory i procesy o obszar i granice klucza rejowieckiego

Znane naonczas w okolicy, jak się domyślam, były spory Zaleskich z dziedzi-
cem klucza uherskiego319, biskupem kambizopolitańskim - Franciszkiem 

Olędzkim. Jeden z nich dotyczył dożywocia Anny, zapisanego przez jej nieżyją-
cego już pierwszego męża – Józefa Wolskiego, na Uhrze i Siennicy Różanej320. 
Jako osoba bezpotomna, nie mogła odziedziczyć po ponownym zamążpójściu za 
Wiktoryna Zaleskiego, całości zapisu testamentowego, ale tylko taką część, jaka 
wynikała z ówczesnego prawa (w dożywociu mieściła się suma posagu wniesio-
na przez żonę do małżeństwa)321. O spadek po jej mężu Józefie, niepodpadający 
pod dożywocie Anny, upomnieli się rychło po jej powtórnym zamążpójściu dwaj 
bracia cioteczni: Franciszek Olędzki i Feliks Malczewski322. 

Aby nie zagmatwać związków Wolskich z Olędzkimi oraz linii rodowej 
Olędzkich, wyjaśnię, iż Andrzej Wolski, ojciec Józefa (pierwszego męża 
Anny z Mierów), miał także dwie córki. Młodsza z nich, Katarzyna wydana 
została za Andrzeja Olędzkiego. Z tego związku urodziło się kolejno trzech 
synów: Antoni, Franciszek i Józef. Pełnoletności dożył jedynie Franciszek, 
późniejszy biskup kambizopolitański323 i kanonik chełmski. Starsza z córek 

315 AAL, KGL, Pawłów. Ecclesia Parochialis Pawłoviensis…, op. cit. , ks. 180, s. 331.
316 Vide http://www.lwow.com.pl/lyczakowski/medynski37-3.html
317 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 114, op. cit., k. 535-535v.
318  APL, KZCh, Ingrosacje ks. 3, k. 395-395v.
319 W skład klucza uherskiego wchodziły Uher, Weremowice, Depułtycze Ruskie i Zagro-

da (d. Rahożyce).
320 APL, KGCh, RMO, ks. 180, op. cit., k. 1028v-1029: Imci Zalewscy Ittimum Olędzki. 

Citant.
321 Cf. P. Dąbkowski, Dobra rodowe…, op. cit., s. 98.
322 Myli się, przytaczana wcześniej R. Maliszewska pisząc, iż cały majątek uherski odzie-

dziczył bp Franciszek Olędzki po swojej matce Katarzynie; cf. R. Maliszewska, Ziemiaństwo 
na Lubelszczyźnie…, op. cit., s. 337.

323 Wedle własnego sądowego zeznania, ks. Franciszek Olędzki konsekrowany był z łaski 
Boga y z Stolicy Świętey Rzymskiey Apostolskiey w roku 1763; vide APL, KGCh, RMO akta 
luźne, ks. 111, op. cit., k. 402.



276 Marian J. Kawałko • Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531–1869

Andrzeja Wolskiego – Helena poślubiła Jana Malczewskiego i z tego związ-
ku poczęty został Feliks. Był on więc bratem ciotecznym Franciszka Olędz-
kiego.

Klucz uherski, według ówczesnych zasad podziałów majątkowych, przy-
padł po połowie im obu, przy czym Olędzki odkupił był w 1765 roku od Mal-
czewskiego jego część za 54 tys. zł (po różnych potrąceniach) i tym samym, 
stał się posiadaczem całości klucza uherskiego324. Osobliwość wspomnianej 
transakcji dokonanej przez Olędzkiego i Malczewskiego polegała jednak na 
tym, że w zawartej umowie dokonali także podziału dożywocia Anny, który 
miałby zostać uskuteczniony po jej śmierci (zmarła w marcu 1786 r.)

Siennica Różana została w dożywociu Anny Zaleskiej, wycenionym na tej 
wsi na kwotę 50 tys. zł.325. Pod dożywociem pozostały też kamienica w Lu-
blinie, stara poczta nazywająca się y plac [po] spaloney Kamienicy w Zamo-
ściu326, spichlerz w Krzeszowie nad Sanem327, a nadto kwota 12 tys. zł pozo-
stająca na Kontraktach Lwowskich [pożyczona zapewne na wyderkauf].

Nie mogąc zatrzymać przynajmniej części klucza uherskiego, Anna spro-
wadziła z tamtejszego dworu – bez konsultacji z biskupem - do rejowiec-
kiej siedziby kilka rodzin stanowiących jej dawną obsługę. Byli to: kucharz 
Franciszek (bez nazwiska) z żoną Małgorzatą i pięciorgiem dzieci, Antoni 
Bogucki z dziećmi z dwóch małżeństw, Iwan z żoną Magdaleną i dziećmi 
oraz Józef Kolasa z rodziną328. Na wyraźny sprzeciw Olędzkiego, złożony do 
chełmskiego sądu, ten nakazał powrót poddanych do Uhra.

Zwróćmy teraz uwagę na rok 1785, brzemienny w pozwy i zażalenia, 
składane do akt grodzkich chełmskich przez urodzonego Kajetana Kuchar-
skiego, plenipotenta biskupa Franciszka Olędzkiego. Purpurat, najwyraź-
niej zaabsorbowany sprawami kościelnymi, dostarczał jedynie argumentów 
prawnych swojemu zausznikowi, w pisaniu manifestów i zażaleń obeznane-
mu. Ten zaś, zachowując wszelkie rygory i zasady sądowe, dobrze wypełniał 
nałożone nań zadania, rozpoczynając każde pismo od oświadczenia, iż czy-
ni to Imieniem y z wyraźnego zlecenia Jaśnie Wielmożnego Jegomości Xiędza 
Franciszka Olędzkiego biskupa kambizopolitańskiego Dobr Uhra z Przynależy-
tościami to iest Dobr Weremowice, Brykowiec, Dobr Rahożyce Dobr Ruskich 
Dypułtycz od Roku Tysięcznego Pięćsetnego Dziewiędziesiątego Osmego całych 
Ziemskich Dziedzica.

324 APL, KGCh, RMO, ks. 67, op. cit., k. 583. Dziadek obu siostrzeńców, Andrzej Wolski 
nabył te dobra za sumę 180 tys. zł. – k. 582v.

325 Ibidem, k. 583v.
326 Ibidem, k. 584.
327 Ibidem.
328 APL, KGCh, RMO, ks. 180, op. cit., k. 651-651v.
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Dodajmy, że spór graniczny trwał już lat parę, podczas których biskup 
zdążył zasypać sąd grodzki w Chełmie znaczną liczbą zaskarżeń, manife-
stów i sprzeciwów.

Szczególnie jednak wartościowy jest manifest datowany na 20 sierpnia 
1785 roku W nim bowiem Kucharski zawarł szereg informacji i cytatów, 
zaczerpniętych już to z dawnych, szesnasto- i siedemnastowiecznych kon-
stytucji (uchwał) sejmowych, już to z akt grodzkich chełmskich. Domnie-
mywać należy, że poważny udział w konstrukcji tego dokumentu miał sam 
biskup. Szereg z tych, przytaczanych przezeń, aktów granicznych zaginęło, 
bądź zostało wywiezionych w XIX wieku do Lwowa i Kijowa. Dzięki manife-
stom Olędzkiego oraz protokółom z wizji lokalnych, dokonywanych przez 
woźnego sądowego, ożywają one – przynajmniej we fragmentach – na nowo, 
dostarczając badaczom przeszłości unikalnej wiedzy. 

Jak wynika z aktu granicznego, sporządzonego – przypomnę - w roku 
1540329, komisarze powołani do wyznaczenia granicy między wsią królewską 
Niedziałowice oraz wsiami dziedzicznymi Rubie i Wereszcze a szlachecką 
częścią Depułtycz Ruskich, usypali jedynie tzw. narożnicę, czyli kopiec na-
rożny inter bona Villarum Rubie et Niedziałowice330 i Depułtycze oraz kilka 
kopców rozdzielających dobra kobylsko-rubieńskie od niedziałowickich. 
Przy narożnicy schodziły się właśnie granice, czyli ściany trzech włości: 
depułtyckiej, niedziałowickiej i kobylsko-rubieńskiej. Wspomniany kopiec 
ulokowano na początku łąk znajdujących się między wsią Kobyle, dziedzicz-
ną rzeczonej Zofii [żony Mikołaja Reya] a wsią królewską Niedziałowice331. 
Przybyli tam właściciele części szlacheckiej Depułtycz Ruskich uniemożli-
wili komisarzom - jak pisał w 1785 roku Mikołaj Szadziuk, woźny sądowy332 
- usypanie kolejnych kopców granicznych w kierunku północnym i usta-
nowienie innych znaków między gruntami Rubiego i Wereszcz Szlachec-
kich (Małych), a obszarem uherskim. Także później do sprawy, wskutek 
zapomnienia, nie powrócono i linii granicznej na całej długości wschodniej 
rubieży rubieńskiej przez prawie dwa i pół wieku nie wyznaczono. Teraz 
problem granicy znowu stał się aktualny, a to z przyczyny poddanych klucza 
rejowieckiego, zwłaszcza włościan rubieńskich i wereszczańskich, którzy – 
zdaniem biskupa Olędzkiego i jego plenipotentów – bezprawnie naruszali 
dobra rahożyckie (wówczas już do Zagrody, jako wsi wchodzącej w skład 
klucza uherskiego, należące), znajdujące się na wschód od dóbr Rubiego.

329 Ibidem, k. 705: Działo się w polu, czyli na łące między wsią królewską zwaną Niedziało-
wice, obecnie pozostającą w posiadaniu szlachetnego Tomasza Siennickiego, a wsią dziedziczną 
zwaną Rubie, czyli Wierzchowina [Wierzchownia Kobylska], szlachetnej Zofii, żony Mikołaja 
Reya (przekład współczesny tekstu łacińskiego).

330 Ibidem, k. 705.
331 Ibidem, k. 705v.
332 Ibidem, k. 270.
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Wyznaczanie granic w wieku XVI i później stanowiło prawną realizację 
konstytucji z 1538 roku wedle której Granice czynione być maia naprzod po 
znakach granicznych, potym według świadectwa starcow pod przysięgą333.

Prawdziwy początek sporów sądowych o las i łąki rahożyckie dały dwa 
pozwy334 skierowane przez Kajetana Kucharskiego, prawdopodobnego za-
rządcy uherskiego, przeciw Janowi Mierowi, kasztelanowi inflanckiemu, 
ówczesnemu dziedzicowi klucza rejowieckiego oraz przeciw Annie i Wik-
torynowi Zaleskim, starostom boreckim, posesorom tegoż klucza. W pierw-
szym z pozwów plenipotent purpurata oskarżał ich o to, że 31 marca 1785 
roku z polecenia własnego i ekonoma rejowieckiego, urodzonego Stanisła-
wa Tryksińskiego, były gajowy rejowiecki – Kalich Jadach w rzeczonym le-
sie rahożyckim na dębie granicznym dokonał częściowego zepsucia przez 
świeże nacięcie istniejących już od dawna znaków granicznych (były to, rze-
komo drzewiej wykonane i całkiem zarosłe, krzyżowe zaciosy). Omal nie 
doszło do aresztowania obu oskarżonych, czego energicznie domagał się 
sam biskup Franciszek Olędzki335.

Kolejne pozwy, z uwagi na pewne detale, przedstawię dokładniej.
Oto 9 kwietnia 1785 roku, gdy śnieg jeszcze nie stopniał, nieznani z na-

zwiska poddani rubieńscy wzięli z Lasu Rahożyckiego y do Wsie Rubiego do 
Rejowca należącey powieźli saniami pięć kłód drzewa sosnowego336. Kilka 
dni później, tj. 14 kwietnia, inny poddany z tej wsi – Iwan Kiryk z drugim Pa-
robczakiem saniami dwoma Furami do Lasu Rahożyckiego wiechali, w Jedney 
Furze Woł y krowa maści czerwoney, w drugiey furze para wołow; na iednę 
Furę narąbaney (…) y zciętey ze pnia nałożył Iwiny [tj. wierzby], a na druga 
Furę leżącą w Lesie Rahożyckim Osikę suchą rąbiąc, zrąbaney nałożył Furę 
i do Rubiego powiózł.

Tego samego dnia, z wyraźnego przyzwolenia leśniczego rejowieckiego 
- Jakuba, poddany z Wereszcz Szlacheckich – Troć wraz z małym synem 
w tymże lesie Suchey Leszczyny y Syrowey [w znaczeniu: rosnącej] Leszczyny 
nałamali y narąbali. Dwa dni później zaś wspomniany wyżej Iwan Kiryk 
z parobkiem, a także synowie Chrycia Ryby Jeden żonaty, drugi Parobczak 
chłopiec, ponownie saniami dwoma do lasu rahożyckiego pojechali i tam su-
chy dąb na Łupy rozbiiaiąc, tychże łup pełne sanie nałożywszy, drugie zaś 
suchą iwiną i leszczyną napełniwszy, do Wsie Rubiego powieźli337. Po opał 
do lasu rahożyckiego wybrali się owego 16 kwietnia także Kościuki Bracia 

333 Inwentarz Voluminow Legum, cz. 1, Petersburg 1860, s. 108.
334 Jeden pozew opatrzony był datą 21 kwietnia 1785 r., drugi zaś – datą 27 kwietnia 1785 r.
335 APL, KGCh, RMO, ks. 96, op. cit., k. 567-567v.
336 Ibidem, k. 570.
337 Ibidem, k. 570v; uwagę zwraca długie utrzymywanie się śniegu, skutkiem czego lato 

roku 1785 było wyraźnie opóźnione, co mogło rzutować na termin żniw i plonowanie zbóż.
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rodzeni dwa, którzy na jedne sanie nałożyli narąbaną suchą leszczynę, a na 
drugie – ścięty dąb, tak gruby y tak zdatny iak na Oś338.

W tym samym miesiącu również parobkowie folwarku rejowieckiego, 
korzystając z leżącego jeszcze śniegu, pojechali dwoma saniami zprzężaiem 
konnym do lasu rahożyckiego, gdzie ze pnia zcieli Sosnę, dwie kłody ze zciętey 
ze pnia Sosny zabrali y na potrzebę Dworską do robienia Miodu [być może 
na ule] do Dworu do Rejowca powieźli, trzecia kłodę (…) odkrążyli [tj. od-
korowali] y zostawili, czwartej zaś kłody nie dokończywszy odkorowywać 
- uciekli z miejsca zdarzenia.

Zastanawiać muszą w tych pozwach nie tylko szczegóły opisu zdarzeń, ale 
także personalia osób udział w nich biorących. Nie zawsze bowiem oskarże-
ni schwytywani byli na gorącym uczynku. Czasem przygodnymi świadkami 
zdarzeń mogły być osoby przypadkowe, jak chociażby pastuszkowie bydła, 
lub młodociani synowie obwinionych, przepytywani przez Kucharskiego na 
okoliczność wycinki i zbiórki drewna opałowego339.

Jednakże istniały również lokalne nakazy dziedziców zobowiązujące pod-
danych do systematycznego dozoru lasów prywatnych oraz do informowa-
nia ich właścicieli o każdorazowym naruszeniu przez obce osoby substan-
cji leśnej. Najwidoczniej taki nakaz obowiązywał także w kluczu uherskim. 
Ponieważ ludzie z sąsiadujących ze sobą wiosek i dóbr na ogół dobrze się 
znali, nie było zatem kłopotów z identyfikacją tych, którzy uherskie dobra 
dziedziczne w jakikolwiek sposób najeżdżali.

11 lipca 1785 roku Kajetan Kucharski, zaufany plenipotent biskupa Fran-
ciszka Olędzkiego, złożył przed aktami grodzkimi w Chełmie protest prze-
ciw Janowi Mierowi, dziedzicowi klucza rejowieckiego oraz przeciw Annie 
i Wiktoryniowi Zaleskim, posesorom tegoż klucza o to, że jeden z ich podda-
nych rubieńskich – Konuc wiosną obsiał prosem znajdującą się w dobrach 
rahożyckich jedną niwkę, tj, wyprawiony (prawdopodobnie przez niego sa-
mego) grunt, zaś pod koniec czerwca obsiał gryką drugą niwkę w tychże 
dobrach leżącą, którą już wcześniej, rzekomo bezprawnie, uprawiał, a tak-
że o wypas krów przez poddanych z Rubiego w lasach należących do dóbr 
uherskich. Inny włościanin z tej wsi, Krokos oprotestowany został za zasia-
nie prosem niwki należącej jakoby do gruntu rahożyckiego340.

Pod koniec lipca i w sierpniu tegoż roku Kucharski przedłożył przed ak-
tami grodzkimi kolejne manifesty przeciw dziedzicowi i posesorom dóbr re-
jowieckich, opatrzone konkretnymi datami, pod którymi poddani z Rubiego, 
to jest Jasiński, tamtejszy wójt, Skowron z synami, Buta bezimienny, Józko 
Josycz wraz z synem Chawryłą, Lewko Kościuk, tkacz Harczuk oraz Krokos 

338 Ibidem.
339 Ibidem, k. 570.
340 Ibidem, k. 429.
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śmieli y ważyli się Łąki Rahożyckie kosić, siano w kopice składać, potem zaś 
do swej wsi zwozić. Wprawdzie nie całe siano zostało zabrane, niemniej usi-
łowano je z rzeczonych łąk wywieźć.

Oskarżony w tym pozwie został również leśniczy rejowiecki - Jakub o to, 
iż zabraniał pasienia krów oraz zbierania suchego drzewa przez poddanych 
z Wereszcz Królewskich na spornych łąkach, a także o bezprawne stawianie 
tyczek granicznych w lesie rahożyckim oraz o zniszczenie płotka postawio-
nego z polecenia biskupa Olędzkiego wokół dębu rzekomo ustanowionego 
jako znak graniczny jeszcze w 1537 roku. 

W sierpniu 1785 roku Gaspar Skalski w imieniu biskupa Franciszka 
Olędzkiego wniósł manifest o to, że Wach – gajowy rejowiecki, osiadły 
w Rubiem, śmiał y ważył się (…) w Lesie Rahożyckim, Jaśnie Wielmożne-
go J.E. Księdza Olędzkiego, biskupa Dziedzicznym Płotek, przy Dębie starym, 
znaki Graniczne trzy starozarosłe zaciosy krzyżowe maiącym (…) postawiony, 
rozrzucić341, a Lewko Kościuk i Krokos z synami, także z Rubiego, w pierw-
szych dniach sierpnia skosili łąki rahożyckie, zaś siano zwieźli do swych 
zagród. O postawienie stogów siana na łąkach rahożyckich oskarżeni zostali 
także pracowity Hawryło Josycz, poddany ze Wsie Rubiego oraz Żyd rubieński 
będący w karczmie [tj. prowadzący karczmę]342. Wspomnijmy tu, że już dzie-
sięć lat wcześniej sejm Korony zezwolił starozakonnym na dzierżawienie 
nieużytków i odłogów zwalniając ich dożywotnio od podatku pogłównego343.

Na marginesie tej informacji można dodać, że nieczęsto starozakonni zaj-
mowali się rolnictwem i czynili to zazwyczaj w przypadkach naprawdę ko-
niecznych. Znacznie natomiast chętniej prowadzili handel płodami rolnymi.

23 listopada 1785 roku przed aktami grodzkimi chełmskimi główny ple-
nipotent Olędzkiego – Kajetan Kucharski złożył kolejny protest przeciwko 
Janowi Mierowi, oraz Annie i Wiktorynowi Zaleskim o to, iż leśniczy rejo-
wiecki – Jakub z tamtejszymi poddanymi ważyli się w listopadzie tegoż roku 
po lasach należących do dóbr Weremowic, Brykowca i Rahożyc chodzić, 
na kilka Fur drewek narąbać (…) sannice grabowe [czyli graby w płozy do 
sań ukształtowane] wykopać y zabrać, a także okaleczyć aż do bilu [białe-
go drewna] dąb jakoby graniczny wymieniony podczas wizji urzędowney 
w roku 1537344. (Tu warto poddać się refleksji, jak prastary musiałby być ten 
dąb, jeśli by faktycznie dwa i pół wieku wcześniej uznany został za znak gra-
niczny i oznaczony trzema krzyżowymi zaciosami starozarosłemi…). W celu 
zapobieżenia ewentualnym kolejnym okaleczeniom spornego drzewa, z po-

341 Ibidem, k. 240-240v.
342 Ibidem, k. 240v.
343 F. Koneczny, Cywilizacja żydowska, op. cit., s. 282.
344 APL, KGCh, RMO, ks. 96, op. cit., k. 71-71v.
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lecenia biskupa zatknięto przy nim tykę graniczną, którą gajowy, pracowity 
Wach, kilkakrotnie wyrwał, negując niejako jej i dębu prawne znaczenie. 

Kajetan Kucharski wniósł też manifest przeciwko Trociowi z Wereszcz 
Szlacheckich, który wraz z synem, wjechawszy 15 grudnia do lasu were-
mowickiego, ważył się Dębiny z leżących Dębow suchych furę suchey narąbać 
y na furę nakłaść   któremu, z wyraźnego rozkazu biskupa Olędzkiego, za-
brano siekierę. (Musi zastanawiać postawa duchownego wobec poddanego 
wereszczańskiego, który nie tylko żadnej szkody leśnej nie poczynił, ale su-
che drewno, bezużytecznie leżące, zamierzał uprzątnąć, przeznaczając je, 
najpewniej z istotnej potrzeby, na opał).

Jeżeli nawet poddani z klucza rejowieckiego uznawali sporny teren za 
przynależny do własnego klucza, to naruszenie znaku granicznego stano-
wiło czyn zabroniony, obłożony sankcjami karnymi. Znaki bowiem takie nie 
były niczyją prywatną własnością – one od wieków uchodziły za widoczne 
urzędowe dowody, rozdzielające sąsiadujące ze sobą majętności. Ten akurat 
znakiem granicznym, jak się potem okazało, nie był, zatem podana przez 
Kucharskiego informacja - to rezultat dokonanej przezeń konfabulacji.

Włościanie z Rubiego oskarżeni zostali również o to, że zaorali i zasiali 
zbożem Jarzynnym [jarym] część gruntu należącego – zdaniem biskupa – 
do Rahożyc i zboże to, po dojrzeniu i skoszeniu, do swych domów zabrali. 
Dopuścili się oni także ścięcia w październiku starego dębu, rosnącego przy 
drodze prowadzącej z Weremowic do Wereszcz Szlacheckich, niedaleko 
kopca granicznego zwanego Niedojechanicą345, usypanego w 1551 r. i pocię-
cia tegoż drzewa na cztery dobrych trackich sążni346. 

Kolejny protest, opatrzony datą 23 grudnia 1785 roku, dotyczył wycięcia 
w dniu 17 grudnia w lesie rahożyckim czternastu donośnych sosen do przy-
krycia Bożnicy nowo [w Rejowcu] erygowaney347. Pismo wymieniało również 
osoby, które w tym procederze wzięły udział. Z Cieślą naietym y z Podcieślą 
robiło Poddanych ze Wsie Rubiego pięciu, Kościuk starszy [tj. starszy syn Ko-
ścia], Szwedziuka Syn starszy, Krokosa Syn Starszy, Wach Jadaszyny zięć, Ga-
jowy Rejowiecki, a piąty (…) z Imienia nieznany y dwoch poddanych z Miasta 
Rejowca na gruncie Kobylego założonego348. Cztery dni później cieśla z po-
mocnikiem i siedmioma innymi ludźmi (Rybiuk – syn Ryby, Krokosiuk – 
syn Krokosa, Szwedziuk – syn Szweda, tkacz Harczuk – syn Harki, Hawryło 
Josycz, Kościuk – syn Kościa, i Wach, gajowy z Rejowca), mimo ostrzeżenia 
poczynionego przez gajowego uherskiego, przystąpili do ociosywania tych 

345 Ibidem, k. 173v.
346 Jeden sążeń według konstytucji z 1765 r. mierzył 1,786 m.
347 APL, KGCh, RMO, ks. 96, op. cit., k. 21. Budowa nowej świątyni żydowskiej wiązała sie 

zapewne ze spaleniem się poprzedniej podczas pożaru, jaki miał miejsce w 1776 r. lub później.
348 Ibidem.
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sosen na belki349, skutkiem czego zabrane im zostały siekiery jako dowody 
rzeczowe przestępstwa.

Plenipotent biskupa Olędzki oskarżył nadto samych posesorów dóbr rejo-
wieckich o niepodejmowanie żadnych decyzji, które przeciwdziałałyby czy-
nieniu szkód w strefie granicznej między Rahożycami vel Zagrodą a Rubiem 
(trudno tu mówić o istnieniu konkretnej granicy rahożycko-rubieńskiej, co 
już wcześniej wykazałem).

Równolegle do wspomnianych wyżej protestacji, Kajetan Kucharski skła-
dał do akt grodzkich manifesty przeciwko Józefowi i Annie z Zakrzewskich 
Suffczyńskim Wsie Krolewskiey Dypułtycze Ladzkie Uprzywielowanym dzier-
żawcom oraz przeciw ich ojcu Michałowi Suffczyńskiemu posesorowi tych 
dóbr. (Najkrócej rzecz ujmując było tak, że Michał Suffczyński otrzymał 
od króla w plenipotencję dobra Depułtycz Królewskich, po czym oddał je 
w dzierżawę synowi i synowej, mając jednak nadal nad tą majętnością pieczę 
i baczenie). 

Powodem pisania wspomnianych manifestów było, zdaniem biskupa 
Franciszka Olędzkiego i jego poplecznika, niszczenie znaków granicznych 
przez poddanych z Depułtycz Królewskich, oczywiście za przyzwoleniem 
ich zarządców.

Biskup Olędzki miał także pretensje o naruszenia granicy południowej 
swych dóbr przez poddanych ze wsi królewskiej Niedziałowice i ze Żdżan-
nego. Praktycznie rzecz biorąc, był on więc skonfliktowany ze wszystkimi 
wokół sąsiadami.

Z przyczyny owych manifestów i zażaleń Mikołaj Szadziuk – woźny sądo-
wy chełmski, wraz z Urodzonemi Ichm[ościami] Szlachtą Kasprem Skalskim 
y Kajetanem Kucharskim [prawdopodobny zarządca klucza uherskiego], 
dokonał w dniach 26 kwietnia oraz 13-14 września stosownych wizji lokal-
nych. Żadna z tych wizji nie potwierdziła istnienia granicy między włością 
rahożycką a wsią Rubie, zaś o przeprowadzenie odrębnej wizji poświęconej 
tej spornej kwestii Olędzki nie wnioskował. Mając dostęp do akt grodzkich, 
był bowiem świadom braku znaków granicznych między Rubiem a Zagrodą 
posadowioną na dawnych dobrach rahożyckich.

Pisząc o biskupie Franciszku Olędzkim nie sposób nie wspomnieć o jego 
dwu znakomitych przodkach – Andrzejach: pradziadzie i ojcu (trzykrotnie 
żonatym, naprzód z Katarzyną Wolską, córką Andrzeja Wolskiego i Marian-
ny z Radzimińskich, następnie z Marianną z Gumowskich a po jej śmier-
ci – z Konstancją Wereszczyńską). Franciszek jako potomek z pierwszego 
małżeństwa, był zatem skoligacony z Anną z Mierów (była dlań wujenką). 

349 Ibidem, k. 21v.
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Pradziad biskupa po mieczu, sędzia ziemski łukowski i twórca późniejszej 
fortuny Olędzkich350, jak wynika z rejestrów pogłównego z lat 1673-1676, po-
siadał już wówczas Cyców351, w którym mieszkało 123 dorosłych poddanych 
obojga płci352 oraz Świerże353, które liczyły naonczas ponad 270 mieszczan 
i innych poddanych. 

Udzielając licznych pożyczek pod zastaw, zgromadził na tyle pokaźne 
fundusze, iż w latach 1678 -1679 dokonał zakupu – od rodziny Jełowieckich 
- kilkunastu osad. Jego potomek – Wojciech, ożeniony z Teresą Jełowiecką, 
otrzymał w posagu, bądź nabył, kolejne wioski.

Syn Wojciecha, a ojciec Franciszka – także Andrzej, wskutek małżeństwa 
z Katarzyną z Wolskich poszerzył posiadłości o część Kamienia z przynale-
żytościami, stanowiącą posag żony354. Warto przybliżyć nieco jego postać, 
aby ukazać warunki, w jakich wychowywał się przyszły duchowny.

Asumpt do charakterystyki Andrzeja Olędzkiego daje Regestr Rzeczy 
rożnych (…) iak we Skarbcu tak w rożnych Sprzętach Domowych tudziesz 
w Inwentarzach Folwarcznych pozostałych355, jaki po jego śmierci, nastąpio-
nej w 1755 roku, sporządziła owdowiała Konstancja. Spis ten godzien jest 
choćby krótkiego skwitowania, jako dokument ukazujący cząstkę kultury 
materialnej ówczesnej, dobrze sytuowanej chełmskiej szlachty.

Z rejestru wyłania się bowiem nie tylko postać dziedzica szczycącego się 
bogactwem, ale przede wszystkim bardzo wierzącego i oczytanego katolika 
oraz dobrego gospodarza. Mieszkał on wraz z rodziną, przynajmniej w okre-
sie od wiosny do jesieni, we dworze uherskim, atoli posiadał także dworek 
wzniesiony w Chełmie na miejskim gruncie, który mógł pełnić funkcję rezy-
dencji zimowej356.

Młody Franciszek wychowywany był w domu, gdzie istniał wyraźny kult 
maryjny. Świadczył o tym obraz Matki Nayświętszey na którym Sukienka 
Srebrna, pozostały po zmarłym ojcu. Obraz musiał być nadto niezłego pędz-
la, skoro został przez właściciela tak godnie uhonorowany. Niewykluczone, 
że atmosfera religijności sprawiła, iż Andrzej Olędzki zapisał syna do Kole-
gium Pijarskiego w Chełmie.

W bibliotece jego stało 240 tomów książek zarówno do Prawa Należących 
iako też do czytania357. Tak pokaźnych rozmiarów księgozbiory rzadko na 

350 H. M. Łaszkiewicz, Dziedzictwo czy towar?..., op. cit. s. 158-159.
351 AGAD, ASK, Dz. I, ks. 71, op. cit. k. 154.
352 Ibidem.
353 Ibidem, k. 147.
354 APL, KGCh, RMO, ks. 58, op. cit., k. 836.
355 Ibidem, k. 155 – 157v.
356 AGAD, ASK, Dz. 46, ks. 127-133, k. 1.
357 APL, KGCh, RMO, ks. 58, op. cit., k. 157.
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ogół bywały w domach szlacheckich358. W młodości musiał zatem Andrzej 
Olędzki pobierać solidne nauki, które później zaowocowały jego zaintereso-
waniami czytelniczymi oraz społeczną i gospodarczą pozycją. Wobec częste-
go wśród ówczesnej szlachty półanalfabetyzmu budzi szacunek ta postać.

Olędzki był niewątpliwie bardzo zapobiegliwym i dobrym gospodarzem. 
Już po jego śmierci, za sprzedane zboże przywieziono z Gdańska pieniędzy 
Złotych Polskich 16.000359. Zboże spławiane było do portu gdańskiego dwo-
ma prywatnymi statkami o średniej wyporności: dubasem, czyli statkiem 
żaglowo-wiosłowym na 14 wioślarzy360, mogącym przewozić do 20 łasztów 
materiałów sypkich361, tj. do ponad 42 ton pszenicy oraz lichtunem sześcio-
flosowym362, służącym głównie do ściągania większych statków z mielizn, za-
bierającym do 5 łasztów zboża. Spław rozpoczynał się na Wieprzu w Stężycy 
pod Krasnymstawem363 (wcześniej korzystał z tej przystani, o czym pisałem, 
także Bogusław Rey).

Po Andrzeju Olędzkim pozostało w oborach uherskich blisko 350 owiec 
i prawie sto sztuk nierogacizny, 155 jałowic, krów i wołów roboczych, a także 
3 ogiery i 170 koni pociągowych. Lubował się on także w polowaniach i jeź-
dzie wierzchem. W jego arsenale znajdowały się: Armatka spiżowa iedna, 
trzy fuzje, jeden karabin, dwa sztucery, dwa szturmaki (gatunek strzelby), 
para pistolecików angielskich oraz dwie pary pistoletów (mosiężna i stalo-
wa). Z broni białej A. Olędzki posiadał dwie szable blachmalowe364 ze Szpi-
glami pozłacanemi i Sztuczkami na paski, szablę pozłacaną i szablę czarną 
z Kapturkiem blachmalowym365. 

Już ten, skrótowo przecież potraktowany, inwentarz pozostawiony przez 
Andrzeja Olędzkiego pokazuje stopień dobrobytu tej rodziny szlacheckiej. 
W takich to warunkach wychowywał się i uczył przyszły biskup kambizopoli-
tański, Franciszek Olędzki, ówczesny dziedzic, a dożywotnio posesor klucza 
uherskiego.

358 Np. po znanym szlachcicu Piotrze Wołczku pozostały w 1715 r. 22 książki; APL, KGKr, 
Relacje, ks. 38, op. cit., k. 167v.

359 APL, KGCh, RMO, ks. 58, op. cit., k. 155.
360 B. S. Linde, Słownik języka…,op. cit., t. 1, cz. 1, Warszawa 1807, s. 544.
361 Zdaniem J. Szymańskiego, Nauki pomocnicze…, op. cit., s. 176-177, łaszt gdański liczył 

ok. 2,1 tony pszenicy.
362 Lichtun – to mniejszy statek żaglowo-wiosłowy (np. 6-wiosłowy), towarzyszący duba-

sowi, na wypadek wejścia jego na mieliznę; B.S. Linde, Słownik języka…, op. cit., t. 1, cz. 2, 
Warszawa 1808, s. 1266. 

363 AGAD, KRSW, Opisanie Historyczne oraz Topograficzno-statystyczne Miasta Narodowe-
go Krasnegostawu, ks. 3194, op. cit., s. 23.

364 Blachmal – srebrna masa z domieszką złota; B. S. Linde, Słownik języka…, op. cit., t. 1, 
cz. 1, Warszawa 1807, s. 112.

365 APL, KGCh, RMO, ks. 58, op. cit., k. 156.
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Purpurat w dalszym ciągu nie rezygnował z dochodzenia swoich praw 
względem przygranicznego, spornego obszaru rahożyckiego. W kolejnych 
pozwach, kierowanych przeciwko Janowi Mierowi, Zaleskim i ich włościa-
nom, wciąż udowadniał swoje prawo do posiadania spornych łąk i lasów ra-
hożyckich, powołując się ogólnikowo na istnienie rzekomych dokumentów 
granicznych, tudzież kopcow y innych znakow przyzwoitych366. 

W tej sytuacji król Stanisław August wezwał 2 stycznia 1786 roku zwaśnio-
ne strony do ostatecznego uregulowania konfliktu granicznego przez wyzna-
czenie linii podziału dóbr w lesie rahożyckim 367. Nim jednak nastąpił termin 
tej operacji, wyznaczony na 18 lipca, biskup zasypał dziedzica i posesorów re-
jowieckich następnymi pozwami. Było ich grubo ponad dwadzieścia.

 Pierwszy, datowany również na 2 stycznia, dotyczył zabrania z lasu ra-
hożyckiego przez mieszkańców Rubiego - Janka Rybiuka (Rybę) i Waśkę 
Skowrona w grudniu przeszłego roku dwoma sannemi furami sprzężaiu wo-
łowego pociętych na klocki dwu sosen.

W rychłej odpowiedzi, skierowanej do sądu grodzkiego chełmskiego dzień 
później, Szymon Pluszyński w imieniu dziedzica Rejowca i jego posesorów 
wyjaśnił, iż zostali oni wciągnięci w procesy przez biskupa Olędzkiego jeszcze 
przed terminem wyznaczenia granicy rubieńsko-rahożyckiej, zatem, mając po-
ważne wątpliwości co do racji przedstawianych przez duchownego, nie mogą 
ich przyjąć za wiarygodne. Olędzki, działając metodą faktów dokonanych, już 
w połowie stycznia kopce y znaki graniczne[ w lesie rahożyckim] kazał wyszu-
kiwać y też oczyszczać368, a powołując się na różne dokumenty graniczne, starał 
się przekonać sąd, iż rzeczony las do niego w całości należy369.

Gajowi Miera zostali przy tym oskarżeni, iż różnego gatunku drzewa 
naypięknieysze każą poddanym rejowieckim wycinać, do miasteczka zwozić 
y na swoy pożytek obracać. Przed Olędzkim bowiem nikt z włodarzy klucza 
uherskiego nie zgłaszał pod adresem dziedziców majętności rejowieckiej 
podobnych pretensji względem eksploatacji lasu rahożyckiego i prowadze-
nia małych upraw na istniejących połoskach, tj. polankach o charakterze łą-
kowym.

Biskup dowodził przy tym, że nieprawnie eksploatowane pola, czy łąki, 
po ich odebraniu na nowo uczynią dziedzicowi (w domyśle – Olędzkiemu) 
pożytek. Co się zaś tyczy drzew wyciętych w spornym lesie, to Wiekow 
y Wiekow potrzeba, aby podobny wyciętemu (…) zrosł y dochował się Las370. 
Powołując się zaś na konstytucję Jana Kazimierza z roku 1665 o naruszaniu 

366 APL, KGCh, RMO, ks. 108, op. cit., k. 203.
367 APL KGCh, RMO akta luźne, ks. 99, op. cit., k. 5-5v.
368 Ibidem, k. 87.
369 Ibidem, k. 43.
370 Ibidem, k. 87v.
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granic dóbr prywatnych, zagroził Mierowi karą grzywny w wysokości 5 ty-
sięcy złotych. 

Przyznać trzeba, iż biskup Olędzki dość skrupulatnie przestudiował za-
chowane do jego czasów akty graniczne w liczbie ośmiu371 dotyczące jego 
dóbr i dóbr kobylskich, lecz powołując się wówczas często na nie, niekiedy 
celowo (?) rozmijał się z prawdą (można też nazwać to nadinterpretacją tre-
ści dokumentów). Twierdził on mianowicie, iż Wieś Niedziałowice krolewska 
żadney nie miała y nie ma ściany z dobrami Rejowca, co było – w świetle 
dokumentu, który w I rozdziale tej książki został omówiony - oczywistym 
wprowadzeniem w błąd sądu grodzkiego.

Wyjeżdżając w drugiej połowie lutego 1786 roku do własnych Dóbr swo-
ich, zapewne turosieńskich, Zaleski wyraźnie leśnikom dworskim polecił, 
aby w lasach, zwłaszcza obciążonych kontrowersjami sąsiedzkimi, szkod nie 
czynić372. Tymczasem, jak przekonywali plenipotenci Olędzkiego, szkody 
takie przez poddanych rejowieckich były powodowane, a żona posesora, 
Anna, nie czyniła niczego, co by szkodnictwo owo ukrócić mogło. Wypo-
minano przy tym włościanom z klucza rejowieckiego zbieranie runa i owo-
ców leśnych w lasach rahożyckich oraz prowadzenie ich rabunkowej eks-
ploatacji. Pod szczególnym jednak pręgierzem manifestów Olędzkiego byli 
włościanie rubieńscy i wereszczańscy, którzy faktycznie po drzewo opałowe 
do lasu rahożyckiego, już to saniami, już to wozami jeździli. Przypadki te 
z czasem stały się coraz częstsze, by nie powiedzieć: zwyczajowe. Dotyczyły 
one nie tylko wywózki drzew uschłych, wiatrołomów (nazywano je wówczas 
leżakami) lub drzew dawniej ściętych, ale także wycinki drzew i krzewów ro-
snących. Takie przypadki Olędzki odnotował w lutym i marcu, a więc w mie-
siącach przednówkowych, gdy jesienne zapasy drewna na opał się kończyły. 
Można, zostawiając chwilowo sprawę własności dóbr rahożyckich na boku, 
wyrazić zdziwienie, że biskup nie dozwalał na oczyszczanie lasu z niewarto-
ściowego materiału drzewnego.

Czasem też wycinano leszczynę na pałąki do koszów, jakich używa się 
do dziś przy kopaniu ziemniaków. Tak było 30 i 31 stycznia owego roku, 
gdy poddani z Miasta Rejowca wywieźli z lasu rahożyckiego do Ekonomiy na 
Kobylim będącey łącznie sześć fur naciętych prętów leszczynowych373.

371 Były to akty graniczne inter Chełm et Kobyle z roku 1457, inter Kobyle, Rubie, Werezce, 
Weremowice, Rahożyce z 1551 roku, inter Żoltance, Chełm, Weremowice, Brykowiec, Weresce, 
Pokrowa, Ladzkie Dypultycze z 1599 roku, inter Russkie Dypultycze et Rahożyce z lat 1522, 1537 
i 1594, inter Villam Ruskie Dypultycze in parte regalem, in parte haereditariam et Bona Were-
mowice, Bona Rahożyce, Oppidum Rejowiec, Kobyle Rubie z roku 1594 oraz akt podkomorski 
określający zasięg części królewskiej w Depułtyczach Ruskich z roku 1598.

372 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 99, op. cit., k. 440.
373 Ibidem, k. 484-484v. Ekonomia w języku ówczesnym oznaczała dwór z folwarkiem (stąd 

ekonom – zarządca folwarku).
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Na takie i tym podobne okoliczności oraz oskarżenia należało jakoś za-
reagować.

Imieniem Miera i Zaleskich Maxymilian Kurnicki wyjaśnił więc, iż las ra-
hożycki co najmniej od 1551 roku prawnie do Rejowca należy i przez nikogo 
fakt ten dotychczas kwestionowany nie był. Tymczasem biskup, spędziwszy 
swoich gajowych i poddanych do onego lasu, gdziekolwiek iakowy Pagórek 
lub wywrot zobaczywszy, one obcinać, okrzesywać rozkazywał374, natomiast 
dąb, jakoby graniczny, żadnych zaciosów krzyżowych z dawna rzekomo 
uczynionych, nie miał, lecz były to naturalne zniekształcenia na jego pniu. 

Pod koniec kwietnia Kurnicki, zapewne na polecenie Zaleskiego i z po-
mocą dwu poddanych z Wereszcz, w rzeczonym borze zastawił barierą dro-
gę wiodącą z Weremowic do tej wsi, czym bardzo rozeźlił biskupa. Ten, 
rzecz oczywista, barierę rozebrał, wnosząc niebawem kolejne do sądu za-
skarżenie. Dowodząc dawności tego traktu komunikacyjnego, jednocześnie 
za pewnik przyjmował, iż droga ta nie może być przez nikogo grodzona375. 
Wtedy też, za sprawą jednego z poddanych rejowieckich, doszło do uszko-
dzenia dębu, który wedle oświadczenia powoda, uznany został w 1537 roku 
przez komisję i samego Mikołaja Reya za graniczny i na którym wycięto 
wówczas krzyżowe zaciosy376. 

Mając świeżo w pamięci poczynania purpurata dotyczące „odnalezienia” 
przezeń dawnych znaków granicznych, Jan Mier sprowadził prywatnie uro-
dzonego komornika czyli Geometrę377 - Kalińskiego. Urzędnik, wraz ze świad-
kami w osobach Karola - lokaja dworskiego, Jakuba Hajduka, leśniczego rejo-
wieckiego – Iwana Szweda i gajowego Wacha, Jadaszyny zięcia, Trocia starego, 
Borysiuka i innych poddanych, idąc Drogą na Stawki [chodzi tu o niewielkie 
zbiorniki wodne] do Rahożyc należące, bieżącą pod Wierzchowiną Stawu Ra-
hożyckiego y daley, wytyczył ze ścinanych drzewek granicę, wbijając w iednym 
miejscu jedenaście (kołków), w drugim Dwadzieścia dwa, a zaś w trzecim pięć 
na gruncie Dypułtycz Ruskich y Rahożyc378. Jednocześnie wykonano dukt w po-
staci przecinki leśnej, co, rzecz jasna, duchowny niezwłocznie sądownie opro-
testował. Można domyślać się, iż las rahożycki został przecięty duktem na 
osi północny zachód – południowy wschód i w ten sposób część jego wraz 
z łąkami – po zachodniej stronie przecinki - miała zostać włączona do gruntów 
Rubiego, wschodnia zaś część lasu – do dóbr Uhra.

Biskup tymczasem nie ustawał w kolejnych manifestach. W maju oskar-
żył on Jurkę Seredziuka (syna Seredy) z Wereszcz Szlacheckich, który 

374 Ibidem, k. 89.
375 Ibidem, 464.
376 Ibidem, k. 239, 270v.
377 Ibidem, k. 100v.
378 Ibidem.
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Zdunostwa czyli Garkow robienia uczył się w Pawłowie, o uszkodzenie rze-
komych znaków granicznych na dębie, przy tzw. Niedojechanicy. Zarzucił 
także braciom Kościom i Rybie z Rubiego, że w spornym lesie wyorali niwki 
na ugór, czyli do rychłej uprawy379. Jakoż w czerwcu Kościowie obsiali wy-
prawiony grunt gryką380.

Maxymilian Kurnicki, plenipotent Miera, w wyważonym tonie odpowie-
dział powodowi, iż dziedzic rejowiecki dla miłey w Sąsiedztwie y pożądaney 
Spokojności iak najprędszego Końca sprawy (graniczney) pragnie381. Jedno-
cześnie woźny sądowy – Mikołaj Szadziuk w obecności plenipotentów bi-
skupa (Kajetana Kucharskiego i Michała Klembowskiego) dokonał wizji 
zachowanych kopców granicznych między lasem rahożyckim a Niedziało-
wicami, poczynając od wspominanego już kilkakrotnie dębu, przy którym 
w 1551 roku Feliks Czerski – dziedzic depułtycki miał nie dopuścić do wy-
tyczenia części granicy między dobrami rejowieckimi a działem rahożyckim 
w kierunku północno-zachodnim382. Kopców z przeszłych wieków zachowa-
ło się – podobno – ogółem siedemnaście. Pierwszy, zwany Niedojechanicą, 
znajdował się przy drodze biegnącej z Weremowic do Wereszcz Rejowych, 
po między Zachodem a Północą ku Południowi383, był to zatem rodzaj kopca 
ulowego, czyli narożnego. Wizja ta nie potwierdziła istnienia kopców na pół-
nocny zachód od narożnicy, a więc na najbardziej spornym terenie.

W kolejnym sprzeciwie z dnia 10 maja Olędzki zarzucił Zaleskiemu, iż ten 
nakazał swoim leśnikom bić jego gajowych, aby na Śmierć nie zabić y Xiędza 
Biskupa to iest Jaśnie Wielmożnego Manifestanta, gdyby do Lasu (rahożyckie-
go) przyiechał, wygnać z Lasu y do Dworu dawać znać384. 

14 lipca 1786 roku Olędzki oskarżył Żydów rejowieckich o wywóz ze spor-
nego lasu 12 belek sosnowych na nową bóżnicę a trzech poddanych rubień-
skich, w tym wójta z przezwiska Jasińskiego, o wykoszenie rahożyckich łąk385.

Trzy dni póżniej plenipotent Jana Miera, wspomniany już wcześniej Szy-
mon Pluszyński, podobnie jak dziedzic jego, poirytowany ciągłymi prote-
stacjami prokurowanymi przez Kajetana Kucharskiego – plenipotenta Fran-
ciszka Olędzkiego, zaniósł przeciw temu ostatniemu do sądu grodzkiego 
skargę, iż Biskup, nieprzestaiąc na wieloliczne w lasach Rejowieckich od wie-
kow przez nikogo niekwestionowanych, poczynione wiolencye; iako to w obci-
naniu y przecinaniu cudzych Granic, nigdy z Żadney strony przez nikogo nie-
kwestionowanych, w ogradzaniu pagurkuw z kamieni ułożonych, one za realne 

379 Ibidem, k. 130.
380 Ibidem, k. 179v.
381 Ibidem, k. 158.
382 Ibidem, k. 162v.
383 Ibidem.
384 Ibidem, k. 230.
385 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 100, k. 268.
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Kopce (graniczne) sobie mieniąc, w przecinaniu do przeyscia swego ścieszek, 
w odnawianiu Drogi podług swego Interesu z Weremowic do Weresiec idącey, 
w innym miejscu Onę ustanawiaiac, mogiły niedaleko Niedziałowic mając 
za kopce graniczne, Lasu sztukę nad łąkami samemi do Rubiego należące-
mi więcey iak na Sto Dwadzieścia krokow w prostości wyciąć y wyrąbać(…) 
roskazał386. Wizji terenu, na żądanie Miera, dokonał 17 lipca woźny sądowy 
– mądry Ignacy Tymoszuk przy świadkach w osobach Pluszyńskiego i Szub-
skiego.

Dzień później, tj. 18 lipca Kucharski w imieniu purpurata oświadczył 
z pewną butą, iż ani Mier, ani Zaleski, nie zdołają nigdy dowieść postawio-
nych duchownemu zarzutów387.

Sam Franciszek Oledzki, widząc, że nowa granica między dobrami Rubie-
go i Rahożyc została już – na zlecenie Miera – przez geometrę prywatnego 
wytyczona, zaprosił był w lipcu innego geometrę, królewskiego i trybunal-
skiego zarazem – Jana Nepomucena Łęskiego. Zgodnie z poleceniem wład-
cy, miał on dokonać tzw. delincowania mapy spornego gruntu, tj. wykreśle-
nia na niej przebiegu granicy. Wykonując powierzone zadanie z ostrożnością 
iako nayusilnieyszą, aby Dobra w Sąsiedztwie będące y do Sprawy Graniczney 
(oprocz pilnowania swoich Ścian) niewypływaiące, naymnieyszey nie miały 
wiolencyi, nowych przecinek w lesie już nie wykonywał. Rozrysowując spor-
ne grunty, chodził jedynie temi samemi leniami y miejscami, które nakazał 
poprzerąbywać i gdzie paliki graniczne powbijać, gemetra oraz komornik 
chełmski jednocześnie – urodzony Kaliński. 

Tymczasem, niewiedzieć z jakich powodow, 8 sierpnia, gdy Łęski i przy-
dani mu do pomocy ludzie spożywali w terenie obiad, najechał na nich kon-
no, z Bronią to iest Pałaszem y Pistoletami Jan Drążewski, aktualny posesor 
pobliskich Niedziałowic388. Wraz z nim przybyło około dwudziestu ludzi, 
uzbrojonych w pałki i podających się za gromadę niedziałowicka (a więc 
społeczny zarząd wsi). Na rozkaz Drążewskiego, goń, bij, odrzey, morduy, 
gromada przystąpiła do pacyfikacji ludzi geometry. Część z nich zdołała 
uciec na pola rubieńskie lub rahożyckie, innych, ucieczką zmordowanych 
(Drążewski) Koniem tratować odważył się389. W awanturze tej urzędowy po-
mocnik geometry, także pobity i pozbawiony kapelusza, utracił część przy-
borów geometrycznych do Łęskiego należących, sam zaś geometra został 
siłą wysłany do Krasnegostawu.

Powodem tej napaści była pogłoska jakoby geometra miał w rzeczywi-
stości nie tyle wytyczyć granicę w lesie rahożyckim, co mieszkańcom Nie-

386 Ibidem, k. 263.
387 Ibidem, k. 310.
388 Ibidem, k. 569.
389 Ibidem, k. 569v.
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działowic las odebrać390. Na pytanie, kto mógł tę pogłoskę sprokurować i ka-
zać ją rozpowszechnić, jedna może tylko być odpowiedź: zausznicy biskupa 
Franciszka Olędzkiego.

Zwrócić należy bowiem uwagę na fakt, iż geometra przezeń sprowadzony 
zaakceptował przebieg granicy między włością rubieńską a rahożycką, usta-
lony przez poprzednika. Oznaczało to dla Olędzkiego porażkę i blamaż wo-
bec nader licznych oskarżeń pod adresem dziedziców Rejowca, nie zawsze 
uzasadnionych. Nie mógł też purpurat nakłaniać urzędnika państwowego 
do zmiany decyzji w tej drażliwej kwestii. Należało zatem posłużyć się siłą 
zewnętrzną, która przeszkodziłaby skutecznie geometrze królewsko-try-
bunalskiemu w ostatecznym wyrysowaniu przebiegu granicy na spornym 
gruncie, a więc w zamknięciu sprawy niezałatwionej od dwustu kilkudzie-
sięciu lat. Taką siłą okazał się niedziałowicki arendarz ze swoimi ludźmi.

Tym sposobem spór o granicę rubieńsko-rahożycką pozostał otwarty 
o tyle, że wyniki przeprowadzonego w roku następnym (1788 r.) dochodze-
nia chełmskiego sądu podkomorskiego, korzystne dla Zaleskiego, nie zosta-
ły przez purpurata zaakceptowane.

Tak więc oskarżenia pod adresem kmieci z Rubiego i Wereszcz oraz 
leśniczych rejowieckich, a nade wszystko pod adresem Jana hr. Miera 
i Wiktoryna Zaleskiego nie ustały ani w roku 1787, ani w latach następnych. 
Dotyczyły one głównie eksploatacji łąk i pólek rolniczo uprawianych przez 
niektórych mieszkańców Rubiego, a także wywózki przez nich oraz przez 
wereszczan suchego drzewa z lasu rahożyckiego. Pozwy wymieniały m.in. 
Konucia starego, parobka Chryca Serediuka, pracowitego Borysiuka (Bory-
sa młodszego) Lewkę i Chwedka Kościuków (Kościów młodszych), Iwana 
Szweda, Jędrucha i Chryca Szwedziuków (Szwedów młodszych), Maxyma 
Krokosa, Miskę Seredę, tkacza Marczuka, Waszkę Seredę - wójta z We-
reszcz, a także paru innych. Kucharski oprotestował nadto przypadki wy-
bierania miodu z leśnych barci zwanych w pozwach ślepicami391. Czasem 
dochodziło przy tym do niszczenia owych miodników wraz z pszczołami na 
skutek ścinania drzew, w których się znajdowały. Świadczyło to o pewnej 
bezmyślności niektórych poddanych rubieńskich. Znacznie jednak częściej, 
po ścięciu takich drzew, pszczoły okurzano dymem i zabierano do przydo-
mowych uli.

Do tych wszystkich pretensji bp Olędzki jako dziedzic połowy Siennicy 
Różanej dołączył oskarżenie Wawrzyńca Kalickiego – ekonoma zarządza-
jącego w imieniu Wiktoryna Zaleskiego drugą połową tej wsi – o narusze-
nie drzewostanu w lasach siennickich doń należących. Natomiast samego 
dziedzica rejowieckiego obwinił o spowodowanie ucieczki kilku kmieci z bi-

390 Ibidem.
391 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 103, k. 200, 220.
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skupiej części Siennicy do Rejowca (dotyczyło to m.in. Józka Mielnika osa-
dzonego w rejowieckim młynie, kilku kobiet siennickich zatrudnionych we 
dworze – pałacu kobylskim oraz paru kmieci sprowadzonych z Siennicy do 
Kobylego i tam zainstalowanych)392. Najwidoczniej Zaleski oferował dysy-
dentom lepsze warunki bytowania, skoro na jego zachęty przystali.

Odnotować godzi się również fakt, że – jak z manifestów wynika – nie-
którzy włościanie rubieńscy utrzymywali w swoich domach młodych parob-
ków. Świadczy to o pewnym stopniu zamożności owych gospodarzy, a tym 
samym potwierdza moją tezę, iż za czasów Jana Miera i Zaleskich klucz rejo-
wiecki miał się zupełnie dobrze pod względem ekonomicznym.

Z czasem konflikt z Olędzkim zaostrzył się na tyle, iż leśnicy rejowiec-
cy postanowili w maju 1788 roku bardziej skutecznie zagrodzić gościńce 
biegnące z Weremowic do Małych Werezec (Wereszcz) oraz z Chełma do 
Kobylego, (ten przebiegał przez las weremowicki i częściowo rahożycki), 
ścinając w poprzek dróg grube sosny, z których parę – wedle skarżącego 
Kucharskiego – było punktami granicznymi i miało na sobie starozarosłe 
krzyżowe zaciosy393.

Na urzędową rekwizycję biskupa Olędzkiego, w dniu 24 maja 1788 roku 
wizji lokalnej obu gościńców dokonał woźny sądowy - Adam Gałach. Z dłu-
giego wywodu, przeplecionego wzmiankami historycznymi dotyczącymi 
spornego terenu (niejednokrotnie już przez purpurata i jego plenipotenta 
przytaczanymi) wynika, iż rzeczywiście wymienione drogi były drzewami 
oraz gałęziami przełożone i zarąbane lub leżakami [wiatrołomy] zawalone394. 
Urzędnik napisał również: Dąb stary widziałem, na którym Dębie krzyż we-
dług aktu granicznego 1551 Roku uczyniony, iako był, słyszałem, a że iest ze-
psuty, wizya urzedowna iest uczyniona, słyszałem, y to miejsce zepsucia widzia-
łem (…)395. Już to zdanie świadczy, iż woźny asekuracyjnie, a jednocześnie 
bez osobistego zaangażowania w docieczenie prawdy, podszedł do kwestii 
historyczności drzewnych znaków granicznych, powołując się jedynie na 
zasłyszane – zapewne od Kucharskiego – informacje, lecz nie sięgając do 
autentycznych dokumentów podkomorskich. 

Dopiero sąd podkomorski z Chełma rozstrzygnął, przynajmniej w sensie 
prawnym, a nie obyczajowym, kwestię naruszeń granicy rubieńsko-rahożyc-
kiej przez włościan z Rubiego, na korzyść tych ostatnich. Inna sprawa, że 
biskup Franciszek Olędzki wyników dochodzeń wspomnianego urzędu nie 
zaakceptował, o czym już wspomniałem. 

392 APL, KGKr, RMO, ks. 90, op. cit., k. 142-143v.
393 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 103, op. cit., k. 492, 551v-552.
394 Ibidem, k. 580v-581.
395 Ibidem, k. 581.
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Rok 1789 przyniósł kolejne pozwy i manifesty. Oto 4 czerwca Misko Sere-
da Poddany z Wereziec Rejowieckich w Lesie Rahożyckim krokiew osikowych 
na Stodołe zcioł z Pnia par ośm. Oto chłop smolarz do Wsi Rubiego zaszły 
w teyże Wsi siedzący w Lesie Rahożyckim Pniakow Sosnowych Siedmnaście 
wykopał, z których większą już część do gospodarstwa zwiózł396. Oto inni 
włościanie tamtejsi parę dębów na czepigi do pługów wycięli. Oto w lipcu 
Marcin Sadowski, tkacz przybyły do Rubiego z Siennicy Różanej, ściął dąb 
z pszczołami, które do własnego ula przeniósł, miód zaś po nich wybrał, 
za ktoren Żyd ze wsi Wereziec miał mu dać złł pięć397. Oto w czerwcu i lipcu 
rubieńscy chłopi zaorali pola i niwki do ugorowania, zaś łąki, z Chrustow 
Rahożyckich wytrzebione, wykosili a siano z nich zabrali. Oto w październiku 
Janton Krokos tamże dawniey Niwkę przez Siebie wydartą czyli wyrobioną 
Pszenicą zasiał, zaś rolę przykrył wyciętą różnego rodzaju drzewiną398. Oto 
wymieniony już Sereda z Wereszcz wyciął osikę długą na pięć sążni i prze-
znaczył ją na belki do swej stodoły. Oto wreszcie 4 grudnia różni podda-
ni rubieńscy znowu poważyli się wykarczować część gruntu rahożyckiego 
z krzewów i młodej sośniny, pługiem grunt wykarczowany zaorać, na Pół-
korca miary krolewskiey, pod wiosenne siewy zbóż399.

Musi w tych manifestach zastanawiać liczba szczegółów dotyczących 
strat oraz personaliów osób, które – wedle zdania biskupa – wykroczeń się 
dopuściły. Było zapewne po części tak, że rubieńscy i wereszczańscy wło-
ścianie, upewnieni przez dziedzica, iż grunty rahożyckie do wyznaczonej 
niedawno na nowo granicy do nich należą, nawet nie kryli się ze swoimi 
pracami rolnymi i karczowaniem zarosłych łąk oraz przecinką drzewostanu 
w lesie rahożyckim. 

Widoczny głód ziemi wynikał zapewne z intratnych cen na zboża, sprzy-
jających rozwojowi gospodarki włościańskiej i z widocznych perspektyw na 
wyższy poziom życia wiejskiego. Ono zaś niewątpliwie wpływało na poziom 
zadowolenia społecznego, które z kolei skutkowało przybywaniem do majęt-
ności rejowieckiej nowych rzemieślników (smolarz, tkacz itd.), ale również 
rozwojem budownictwa gospodarczego i przydomowego pszczelarstwa. 
Można nawet sądzić, że wprowadzenie w 1789 roku nowego podatku w for-
mie ofiary dziesiątego grosza z dóbr ziemskich i duchownych400, nie stanowiło 
odczuwalnego uszczerbku na dochodach lokalnej ludności. 

W obliczu takiej sytuacji biskup nie poprzestał nękania dziedzica rejo-
wieckiego kolejnymi protestami sądowymi. Ponownie zarzucił był Zaleskie-

396 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 106, k. 15.
397 Ibidem, k. 73.
398 Ibidem, k. 285.
399 Ibidem, k. 414.
400 Ibidem, k. 4.
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mu, iż ten nadal pozwala swym poddanym na czynienie szkód y Dezolacyi 
w lesie rahożyckim. W manifeście złożonym już w marcu 1790 roku do 
akt grodzkich w Chełmie Olędzki podał kilka przykładów kradzieży drzew 
przez poddanych z Rejowca, Rubiego i Wereziec (Wereszcz)401. Przedstawił 
też ponownie sposób wycinania starych, grubych drzew jako uschłe402, zna-
ny zresztą w Polsce od średniowiecza i polegający na odkrążeniu, czyli na 
odkorowaniu pnia, a tym samym na przerwaniu krążenia soków w drzewie 
oraz pozostawieniu go do naturalnego uschnięcia403. 

O takie czyny oskarżeni zostali bezimienni mieszczanie rejowieccy i we-
reszczańscy, a także Semen Borys z Rubiego, który sam przyznał się do 
odkrążenia jednej sosny, ścięcia jej i zabrania w marcu do swego domostwa. 
Poddanemu, zgodnie z obowiązująca konstytucją O lasach404, zabrano sie-
kierę, którą mu jednak, na prośbę żony, oddano. 

Kolejny pozew przeciwko Wiktorynowi Zaleskiemu i poddanym rubień-
skim w imieniu biskupa Olędzkiego, przeszłego Dziedzica, teraz zaś dożywot-
niego Possessora y Wnego Pana Piotra Radzimińskiego Chambellana JKMci 
pomienionych Dobr klucza Uherskiego niniejszego dziedzica, złożył w kwiet-
niu 1790 roku Józef Zglinicki. Obwinił ich tym razem o to, iż coraz więcej 
szkód czynią w lasach rahożyckich, podając tego konkretne przykłady405. 

Oto wiosną tegoż roku synowie Kościa – Chwedko i Lewko Kościuko-
wie, na jednym gruncie wspólnie gospodarujący, dopuścili się do wypalenia 
doliny rahożyckiej oraz wycięli i wykarczowali, z przeznaczeniem na pole 
uprawne, krzewinę młodocianą.

Oto w kwietniu Krokosiuk, syn Młodszy Krokosa Starego, wytrzebił z zaro-
śli łąkę rahożycką, z przeznaczeniem jej na cele paszowe. Usiłował on rów-
nież zabrać leżącą w lesie rahożyckim ściętą sosnę, w czym przeszkodził mu 
gajowy uherski, rekwirując siekierę.

Oto wreszcie 17 kwietnia podpalono spróchniały częściowo dąb, jakoby 
graniczny, którego spróchniałość Pomyślnie na to włożonym Ogniem tak wy-
paliła się, że za powiewem wiatru, choćby niewielkim pewnie ten Dąb obalić się 
może406. Tego samego dnia, przy panującej wówczas dużej wiosennej suszy, 
ważono się w lasach rahożyckim i weremowickim (bliższym Wereszczom) 
celowo Pożar zapuszczać y zapalać w kilku miejscach, który za przyczyną 
silnego wiatru szybko się rozprzestrzenił i tamże niemałą y nadzwyczajną 

401 APL, KGCh, RMO, ks. 108, k. 203.
402 Za wycinkę drzew uschłych kary były minimalne lub rezygnowano z ich zasądzania.
403 Zarys historii…, op. cit., s. 298.
404 Inwentarz Voluminow Legum, op. cit., Petersburg 1860, s. 222; konstytucja z roku 1647, 

która wycinającym bez udzielonego pozwolenia drzewa leśne dozwalała zabierać siekiery, 
konie, woły i wozy, została przyjęta w 1676 r. także przez sejmik Ziemi Chełmskiej.

405 APL, KGCh, RMO, ks. 108, op. cit., k. 261-262.
406 Ibidem, k. 261v.
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uczynił Szkodę. Z wielkim trudem, lecz bezskutecznie, gasiło go trzydzie-
stu ludzi, od Pługow pod czas naypilnieyszey wiosenney Roboty oderwanych. 
Dopiero za zrządzeniem Boskim popołudniowy silny deszcz pożogę ognia 
definitywnie zatrzymał.

Jak pisał w swej skardze Zglinicki, był to już drugi przypadek pożaru lasu 
rahożyckiego. Poprzedni zdarzył się rok wcześniej, gdy poddani z Rubiego, 
bez zachowania należytej ostrożności, wypalali prawdopodobnie pobliskie 
łąki lub wyciętą na nich łozinę, a silny wiatr przeniósł ogień do lasu. Spłonę-
ło wówczas Sosen grubych doniosłych Trzynaście y Dębow starych dwa z bar-
ciami pszczelimi, a także część dębowego młodnika i leśnych krzewów.

Wspomniany manifest zawierał również apel do Zaleskiego, jako Przyia-
ciela znającego y Jurydykę y Geometryą z geografią, w podobnych doświadcze-
niach nieraz będącego407, by nie zaprzeczał zarzutom, lecz podjął stosowne 
środki zapobiegawcze wobec oskarżonych poddanych.

18 maja Wawrzyniec Kalicki, ekonom Wiktoryna Zaleskiego, ustosun-
kowując się do zarzutów biskupa Olędzkiego, wyjaśnił, iż Niepodobną iest 
rzeczą iżby na każdy z osobna Manifest J.Wo Obżałowanego zaniesiony odpi-
sywać408. Jednocześnie zaprzeczył on twierdzeniom biskupa, jakoby sporny 
teren rahożycki należał do jego dóbr. Stwierdził on wręcz, iż grunty te, lasy 
i łąki, jako od wieków do Rejowca należące, zawsze były używane przez jego 
dziedziców, zaś to biskup dozwalał swoim poddanym drzewa w tych lasach 
wycinać i wypalać, a także bydło tamże i trzodę chlewną paść bez żadnych 
konsekwencji. Rzekome natomiast kopce graniczne w rzeczywistości były 
chłopskimi mogiłkami, a na drzewach leśnych żadnych znaków granicz-
nych nie stwierdzono. Wyraził on również sprzeciw wobec duktu leśnego 
wykonanego przez poddanych biskupa i przez niego samego uważanego za 
linię graniczną między ścianami rubieńską i rahożycką. Uznał on ten czyn 
za formę przywłaszczenia przez Olędzkiego i Radzimińskiego części rejo-
wieckiej majętności, zaś na dowód przedstawił urzędowi grodzkiemu Wołu 
Czarnego z łąk Rejowieckich [nazywanych przez Olędzkiego rahożyckimi] za 
Wsią Rubiem leżących z Trzody Uherskiey zaiętego oraz dwie siekiery zabrane 
poddanym weremowickim ścinającym drzewa w spornym lesie (także bez 
zgody dworu uherskiego, co nadawało incydentowi szerszego znaczenia 
prawnego). Dla oszacowania wartości wołu i siekier Zaleski powołał nawet 
dwu taksatorów, Grzegorza Nieworaja i Herszka Abramowicza, którzy wy-
cenili zwierzę na 72 zł, a siekiery w sumie na 4 zł.409.

Na takie postępowanie Zaleskiego tego samego dnia Zglinicki złożył re-
manifest przeciw adwersarzowi o to, że 9 maja dwaj poddani weremowiccy 

407 Ibidem.
408 Ibidem, k. 343-343v.
409 Ibidem, k. 343v.
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– Petrucha Maksymiuk410 i Matwiej Zieniuk411, ścinający drzewa w lesie raho-
życkim, zostali napadnięci przez włościan z Rubiego, dwóch synów Jędrucha 
Szwedziuka412, którzy zabrali im siekiery i przekazali do dworu rejowieckiego. 
W tej samej skardze plenipotent Olędzkiego oskarżył Skowrona Starego, Woyt-
ka Jasinczuka, syna wójta rubieńskiego – Jasińskiego, Jędrucha Butę i parob-
ka Chawryły Josycza – Makatejuka o czynną napaść na poddanych z Zagrody 
pasących bydło w lesie rahożyckim i zabór wspomnianego wyżej wołu413, oka-
zanego później urzędowi grodzkiemu przez ekonoma rejowieckiego. 

Jak widać, niedopatrzenie komisarzy granicznych z 1540 roku zbierało 
po 250 latach swoje „fredrowskie” efekty.

5 czerwca 1790 roku nowy plenipotent Franciszka Olędzkiego – Michał 
Klembowski złożył do akt grodzkich przeciwko Wiktorynowi Zaleskiemu 
skargę o wywołanie groźnego pożaru w Lasach Rahożyckich do Klucza Uher-
skiego należących przez włościanina rubieńskiego414. Wcześniej jeszcze ze stro-
ny purpurata zgłoszone zostało w tejże sprawie grodowe zaskarżenie, skutkiem 
którego miano nakłonić dziedzica rejowieckiego do wydania poddanym suro-
wego zakazu względem czynienia podobnych szkód w uherskich dobrach.

Z manifestu tego wynikało m.in., iż Krokosiuk, Poddany Rubieński, już na 
początku maja wykarczował na gruncie rahożyckim część łąki oraz Błoto 
łoziną zarosłe, o powierzchni kilku arów, z przeznaczeniem na łąkę paszową. 
Wobec prawdopodobnego niedostatku w Rubiem gruntów o charakterze 
trawiastym, nieużytkowane, jak można suponować, zarastające wciąż krze-
wami łąki rahożyckie, stanowiły, o czym nadmieniałem, od co najmniej kilku 
lat przedmiot rolniczego zainteresowania ze strony włościan rubieńskich. 
(Były to zapewne łąki zwane później „Kątami”).

Upór biskupa, aby nie zezwalać im na uprawianie zaniedbanych łąk, był 
dla nich niezrozumiały, tym bardziej, iż brakowało prawnych dowodów na 
to, aby uznać grunty te za bezspornie do klucza uherskiego należące.

Wspomniany Krokosiuk415, wedle przypuszczeń skarżącego, w dniu 
3 czerwca, tj. w uroczystość Bożego Ciała, wspólną tego 1790 roku dla wy-
znawców obrządku łacińskiego i Ruskiego Unickiego, zapalił oraz pozostawił 
bez dozoru stusy (sążnie) wykarczowanej wcześniej i wysuszonej łoziny. Za 
powiewem silnego wiatru ku Dobrom y Lasom Klucza Uherskiego pędzone-
go, ogień rozszerzył się na powierzchnię ponad ośmiu staj416, trawiąc młod-

410 Syn Maksyma.
411 Syn Zienia.
412 Wnukowie Szweda.
413 APL, KGCh, RMO, ks. 108, op. cit., k. 344v.
414 Ibidem, k. 498-498v.
415 Syn Krokosa z Rubiego.
416 Wg J. Szymańskiego, Nauki pomocnicze.., op. cit., s. 173-174, jedno staje liczyło blisko 

1,4 ha gruntu, co oznaczałoby, że pożar zniszczył ponad 11 ha lasu.
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nik dębowy, brzezinę, Sośninę wyniosłą, leszczynę i wierzby. Pożar gasiło 
dwudziestu czterech poddanych z dworu uherskiego, a miejscowy gajowy 
pozostał dla pewności na noc przy pogorzelisku. Gdy sądzono, iż niebezpie-
czeństwo minęło, następnego dnia po południu ogień ze wszczętym wiatrem 
odnowił się, lecz przez siedmiu mężczyzn od Dworu Uherskiego posłanych 
żywioł został ostatecznie opanowany.

Skarga obejmowała także innego włościanina z Rubiego, pracowitego 
Rybiuka, który dopuścił się wycinki osiki na płatew i został przeskarżony 
gajowym uherskim417.

Manifestanci domagali się przysądzenia Zaleskiemu oraz jego obwinio-
nym poddanym Kar przyzwoitych i akurat w przypadku nieumyślnego wywo-
łania pożaru w lesie, żądania ich należałoby uznać za słuszne. Już bowiem 
konstytucja z roku 1420 stanowiła418, że Las gdy kto zapali, prawem Polskim 
ma bydź sądzony. 

Pozostawienie bez straży palących się sążni nie było jednak – jak wydawać 
by się mogło - aktem bezmyślności rubieńskiego włościanina. Wywołanie 
przez to groźnego i głośnego w okolicy pożaru lasu stanowiło, co najbliższe 
lata pokażą, zamierzone działanie. Miało ono w konsekwencji doprowadzić 
do pozyskania znacznej połaci ziemi na uprawę i osadzenie tam niektórych 
poddanych z Rubiego właśnie. 

Wspomniany Krokosiuk dwa dni po Bożym Ciele ponownie podpalił na 
łąkach rahożyckich łozinę, tym razem nietrzebioną (niewykarczowaną), 
ogień pozostawiając bez dozoru, skutkiem czego poddani uherscy znowu 
rodzący się pożar gasić musieli. Tego samego dnia wójt z Wereszcz – Sere-
da wyciął Dębu suchego młodocianego pierwej [z kory] okrzesanego i zawiózł 
go do swego gospodarstwa419. Ponadto gajowi uherscy stwierdzili ścięcie 
paru młodych drzew w lesie rahożyckim oraz naliczyli szesnaście grubych 
okorowanych dębów, iuż suchych, zaś cieńszych, od Roku lub więcey okrze-
sanych i również suchych – ponad pięćdziesiąt. Sądząc po świeżych pniach, 
domniemani sprawcy ścięli i wywieźli siedem uschłych dębów i jedną sosnę. 

Wycinki ponad czterdziestu osik, na Łaty zdatnych, oraz takichże dębów 
ponad trzydziestu dokonano w lesie weremowickim (przez las ten prowadzi-
ła droga z Rubiego do Chełma). O wszystkie te czyny, personalnie nikomu 
wprawdzie nieprzypisane, biskup obwinił jednak, per analogiam, podda-
nych Zaleskiego420, oskarżając w kolejnym manifeście włościan rubieńskich 
i wereszczańskich o nagminny, bezkarny wypas bydła w lasach rahożyckich 
i weremowickich.

417 APL, KGCh, RMO, ks. 108, op. cit., k. 498v.
418 Inwentarz Voluminow Legum, op. cit., Petersburg 1860, s. 222.
419 APL, KGCh, RMO, ks. 108, op. cit., k. 531.
420 Ibidem, k. 551v.
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Skrupulatność w liczeniu oraz katalogowaniu szkód oraz personaliów 
osób je powodujących, były, można tak rzec, jednymi z przyrodzonych cech 
purpurata.

Dziedzic Rejowca natomiast prowadził wówczas również proces wyjaśnia-
jący sprawy majątkowe nieżyjącej już Anny z Mierów. Otóż 3 lutego 1788 roku 
do akt ziemskich w Inowrocławiu wpłynął manifest na rzekome podstępne za-
właszczenie przez Zaleskiego klucza rejowieckiego. Sprzeciw zanieśli Angela 
z hrabiów na Lubraniu Dębskich i jej mąż Antoni Biesiekierski421. Gwoli ge-
nealogicznego wyjaśnienia: Angela Biesiekierska była córką Marianny z Mie-
rów z drugiego małżeństwa422 i w prostej linii siostrzenicą Anny Zaleskiej. Zda-
niem Biesiekierskiej, Anna, wdowa po Wolskim, nabywszy w stanie wdowi[e]
ńskim klucz rejowiecki, miała rzekomo dokonać prawnej z niego rezygnacji 
na jej rzecz, jako siostrzenicy, co jednak mijało się z prawdą. Jak już bowiem 
wcześniej stwierdzono, po nabyciu majętności rejowieckiej Anna zapisała ją 
była młodszemu bratu Janowi hr. Mierowi, zachowując sobie prawo do za-
rządzania dobrami. Zapisu tego dokonała w asystencji drugiego brata Józefa 
oraz innych z Oboiey Linyi423 bliskich pokrewnych. Wprawdzie Biesiekierska 
powoływała się na konstytucję z 1768 roku o transakcjach między rodowymi 
opiekunami a osieroconymi dziećmi, atoli taka sytuacja w tym przypadku nie 
miała miejsca. Anna, zarówno będąc żoną Józefa Wolskiego, później zaś wdo-
wą po nim, nie sprawowała nad Angelą żadnej opieki rodzicielskiej po śmierci 
jej matki a swojej siostry – Marianny. Zatem żadne zobowiązania wobec sio-
strzenicy nie zostały prawnie podjęte. 

Biesiekierska oskarżyła nieżyjącą już ciotkę Annę również o to, że daro-
wizna w wysokości 50 tys. zł, jaką od niej otrzymała, nie rekompensowała 
posagu wyniesionego przez oną z domu Mierów, przewyższającego wyso-
kość posagu jej matki Marianny424.

W remanifeście Wiktoryn Zaleski wyjaśnił szczegóły spadkowe dotyczą-
ce Rejowca, oznajmiając, że w 1788 roku odkupił od swego szwagra dobra 
rejowieckie aczkolwiek z racji zapisanego mu przez żonę dożywocia, mógł 
czuć się niemal dziedzicem ich części. Wykazał również słabości dowodowe 
manifestu Biesiekierskiej, podważając tym samym zasadność całej skargi425. 

Brak kolejnych pism urzędowych w tej sprawie można uznać za odstąpienie 
przez Biesiekierską od roszczeń majątkowych względem dóbr Rejowca. Samo 

421 Ibidem, k. 515.
422 Marianna z hr. Mierów była siostrą rodzoną Anny, dwukrotnie zamężną (I voto Karłow-

ska, II voto Dębska); pierwsze małżeństwo było bezdzietne, natomiast z drugiego zrodzona 
została Angela. Marianna, jak wynika z omawianego dokumentu, zmarła wcześniej niż Anna.

423 Druga linia rodowa to linia po pierwszym mężu, Józefie Wolskim. 
424 APL, KGCh, RMO, ks. 108, op. cit., k. 516.
425 Ibidem, k. 515v-516.
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już jednak wniesienie sprawy o rejowiecki spadek po Annie świadczyć może 
pośrednio o tym, iż omawiane dobra znajdowały się w okresie prosperity.

Wracając do manifestów biskupa Franciszka Olędzkiego, warto w nich 
zauważyć i to, że z wielką dokładnością kalendarzową oraz personalną re-
jestrowały pewne zdarzenia i wypadki. To on podał dokładną datę śmierci 
Anny z Mierów Zaleskiej i potwierdził, znaną z innych źródeł datę zejścia 
Wiktoryna, jej męża426. To z jego pism wynika, iż w Rubiem istniała już wów-
czas cegielnia (najprawdopodobniej uruchomiona w związku z budową pa-
łacu)427. To purpurat odnotował postawienie w 1786 roku w Rejowcu nowej 
bóżnicy, a ze spraw gospodarczych – zainteresowanie włościan rubieńskich 
hodowlą pszczół i rozwojem tkactwa oraz istnienie smolarni (wzmianka 
o chłopie smolarzu do Wsi Rubiego zaszłym, pochodzi z 31 lipca 1789 r.428), 
a także - w lesie rahożyckim, od strony Rubiego - dziegciarni, która prowa-
dził naówczas Semen Czepiel429. To w jednym z jego manifestów prawdopo-
dobnie po raz pierwszy pojawiła się nazwa boru zwanego Osowicą i leżącego 
na terenie dóbr rejowieckich (niewielki jego fragment pod niezmienioną 
nazwą istnieje do dziś430).

Kto mierzy do Celu – pisał w jednym z manifestów biskup kambizopolitań-
ski – Cel widzieć ma. Nie widząc Celu, przestaie y nie może mierzyć431.

Mierząc do majątkowych celów, Oledzki w swych zapędach podważał na-
wet lokalizację Wereszcz Małych, twierdząc, iż pierwotnie, a więc za Mikoła-
ja Reya, położone były pod Łąkami Wierzyszcze zwanemi Dziedzicznemi dobr 
Kobylego i zajmowały obszar czternastu łanów (miały tam jeszcze znajdować 
się pozostałości dawnego osadnictwa, zwane koczyskami). Dowodził on na 
tej wydumanej podstawie, że ówczesne Wereszcze znajdowały się na obsza-
rze przynależnym do… dawnych Rahożyc, ergo – do klucza uherskiego432. 
Olędzki przekonywał nadto sąd grodzki, iż należy mu się nie tylko zwrot 
odciętej od jego dóbr przez geometrę części lasu rahożyckiego, ale również 
rekompensata pieniężna za straty w drzewostanie rahożyckim od 1763 roku 
poczynione przez poddanych klucza rejowieckiego433.

Dodajmy przy okazji, iż od dnia 24 stycznia 1787 roku biskup był jedynie 
dożywotnim posesorem dóbr uherskich, po przepisaniu ich na kuzyna Pio-

426 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks.114, op. cit., k. 530.
427 O cegielni tej pisał F. Olędzki, że jest położona blisko przy granicy Dobr Rahożyc; ibidem, 

k. 457. Oznacza to, że sporny rahożycki grunt poczynał się po północno-wschodniej stronie 
Borysowej Góry.

428 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 106, op. cit., k. 15.
429 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 110, k. 582.
430 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 114, op. cit., k. 507v.
431 Ibidem, k. 7.
432 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 111, op. cit., k. 512-512v.
433 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 114, op. cit., k. 226.
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tra Radzimińskiego434, od 1791 roku szambelana królewskiego i cywilno-woj-
skowego komisarza435. (26 września 1799 r., na kilka miesięcy przed śmier-
cią, Olędzki zapisał był Radzimińskiemu, na długi, ieżeliby iakowe teraz lub 
na potem, okazać się miały, pokaźną kwotę 500 tysięcy złotych436. Miesiąc 
zaś wcześniej oświadczył, iż do śmierci pragnie mieszkać w Dobrach tychże 
Uhrze w Ziemi Chełmskiey).

Od tegoż duchownego wreszcie wiemy, że już w roku 1791 na wykarczo-
wanych i wyprawionych rolniczo ( a także wypalonych pożarami, o czym była 
mowa) gruntach, zwanych tutaj rahożyckimi, rozpoczęło się osadzanie włościan 
rodem z Rubiego, Wereszcz Małych (Ziemskich) i Rejowca. Rzecz jasna, biskup 
Olędzki uznawał te akty osadnictwa za nullo jure dokonane, jednakże ani sąd 
chełmski, ani tym bardziej dziedzic rejowiecki nie brali tych oskarżeń poważnie 
pod uwagę. Faktem bowiem stało się, iż rzeczone grunty zostały ostatecznie 
sądownie dopisane pod koniec lat osiemdziesiątych do dóbr rejowieckich. 

Pierwszymi osadnikami byli: Waśko Sereda, który zajął grunt zwany 
przez miejscowych Szykuwszczyzną437, Jędruch Sereda, który na Tymowsz-
czyźnie (z niej w niedługi czas wydzielono pole zwane Jurkowszczyzną) zo-
stał osadzony oraz Kajetan Chruścikowski – leśniczy Zaleskiego, który objął 
działkę zwana Weremkowszczyzną438. Tego ostatniego osiedlono zapewne 
w celu kontrolowania wschodnich rubieży majętności rejowieckiej, głównie 
na odcinku włości rahożyckich, częściowo, jak wiadomo, zadrzewionych 
(lasy). Chodziło o to, aby poddani uherscy nie naruszali wyznaczonej przez 
geometrę granicy, którą leśniczy kontrolował z berdyszem okowanym439. (To 
właśnie Chruścikowski oskarżony został o to, iż 4 lipca 1791 roku ściął 16 
leśnych czereśni, ważąc się nadto Jagody to iest czereśnie z dwoma synami 
zbierać w konewkę i w Miarkę440). Wkrótce na Weremkowszczyźnie osadzono 
także włościanina Iwana Weremkę oraz Jana Weremkę – tkacza. Na Szy-
kuwszczyźnie osiedlili się też Misko Słowik441 i Jaśko Mazur442, zaś Jurkowsz-
czyznę zajął Jędruch Troć z Rubiego443, syn Bohusza Trocia starszy444. Woy-
towszczyznę zajął Waśko Kościuk445, a Frankowszczyznę – Marcin Sadowski, 

434 Ibidem, k. 564.
435 Ibidem, k. 31v
436 Ibidem, k. 564.
437 Ibidem, k. 31.
438 Ibidem.
439 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks.114, op. cit., k. 553.
440 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 110, op. cit., k. 31.
441 Ibidem, k. 581.
442 Ibidem, k. 597.
443 Ibidem, k. 691v.
444 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 113, op. cit., k. 68.
445 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 111, op. cit., k. 805.
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tkacz przybyły z Siennicy Różanej446. Na pozyskanych gruntach osadzono 
Waśkę Matesiuka, Stepana Krokosa, Chwedkę Kościuka (syna Kościa), 
Gmitera Szwedziuka oraz Petrę Trocia (zajął on grunt zwany Jarmuszczy-
zną)447. Niektórzy, jak np. Iwan Konucio (Konuc młodszy), uprawiali jedynie 
niewielkie grunty rahożyckie, zwane czasem ogrodami448.

Jak z topografii terenu wynika, wspomniani osadnicy zainicjowali praw-
dopodobnie tworzenie się nowej wsi, zwanej obecnie Ludwinowem. Począt-
kowo mogła to być wypustka osadnicza Rubiego, bez tzw. gromady, czyli 
samorządu i bez aktu lokacyjnego. Podobnie tworzyło się – przypomnijmy 
– Rubie, jako siostrzana lokacja Kobylego.

Dla porządku warto na koniec odnotować, iż wycinka drzewostanu w lesie 
rahożyckim związana była nie tylko z pozyskiwaniem opału, tak na potrzeby in-
dywidualnych poddanych, jak i na potrzebę Dworską (do kuchni pałacowej), ale 
także dla cegielni, dziegciarni i smolarni w Rubiem, gospody w Rejowcu, karcz-
my wereszczańskiej arendowanej przez Żyda niewiadomego imienia, do wyrobu 
soch i pługów dworskich, kół i osi do wozów, płóz do sań, belek na budowę 
obiektów gospodarskich, i nowej karczmy w Wereszczach Małych, wreszcie na 
sprzedaż (część drzewa opałowego, pozyskiwanego z tzw. leżaków i suszycy, wy-
wożono do Chełma lub do Wereszcz Królewskich, a kupował je miejscowy sta-
rozakonny). Ekonom rejowiecki natomiast, kształcący dzieci w Chełmie, woził 
drzewo na ogrzanie ich stancji. Najwięcej drewna wywozili włościanie z Rubiego.

Pod względem gatunkowym pozyskiwano głównie drewno dębowe, so-
snowe, i brzozowe, w mniejszej zaś liczbie wierzbowe, grabowe (na płozy) 
i leszczynę. 

29 kwietnia 1792 roku, a było to w niedzielę, podpalono część lasu ra-
hożyckiego od strony tzw. przerębia, czyli przecinki granicznej, niedaleko 
cegielni w Rubiem przebiegającej. Domyśleć się można, iż stało się to za 
przyczyna kogoś z włościan rubieńskich, być może dla pastwiska trzód449.

Niekiedy dochodziło też do zadrażnień dworu rejowieckiego z tenuta-
riuszem niedalekiego Stajnego. Oto gdy jesienią 1791 roku zajęte zostało 
przez jego ludzi ze szkody (a więc z pól stajeńskich) stado bydła należące 
do Zaleskiego i zamknięte w Oborze Pańskiey w Staynym, urodzony Kalicki 
– ekonom dóbr Rejowca kazał nocną porą wyważyć Ludziom Drzwi u Obory 
[stajeńskiej] y u Bramy y kazał bydło wypuścić450. Zdarzało się też ekonomowi 
Wawrzyńcowi Kalickiemu czasem polować w dobrach stajeńskich i wcho-

446 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 113, op. cit., k. 68v.
447 Ibidem, k. 68v, 174v.; Waśko Kościuk został osadzony na gruncie zwanym Woytowszczyzną.
448 Iwan Konucio uprawiał ogród zwany Kubayszczyzną; ibidem, k. 69v. Iwan Szwed osadził się 

na ogrodzie wdowy po Omelianie; vide APL, KGCh, RMO ks. 111, op. cit., k. 389v. Jędruch Buta 
natomiast objął działkę bez nazwy; vide APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 113, op. cit., k. 17v.

449 Ibidem, k. 512v.
450 Ibidem, k. 119.
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dzić w konflikty ze strzelcem miejscowego dzierżawcy – Wielmożnego Ku-
czewskiego, zastawnego posesora królewskiej wsi. 

Wracając do Olędzkiego, spory z Zalewskim i jego sukcesorką Marianną 
trwały aż do śmierci duszpasterza.

Zaskakujący w swej treści i istocie, jak zresztą całe postępowanie mająt-
kowe purpurata, był jego testament. Niewykluczone, iż wynikał on poniekąd 
z procesów latynizacyjnych, jakie zachodziły od kilkudziesięciu lat w cer-
kwiach Ziemi Chełmskiej.

Otóż, za zgodą unickiego biskupa chełmskiego – ks. Teodora Rostockie-
go, koadiutora metropolitalnego (namiestnika) całej Rusi, Olędzki wyraził 
kategoryczną wolę, aby po śmierci został pochowany pod progiem Drzwi wiel-
kich Katedry Chełmskiej RGU i aby grób na jednę tylko trumnę dla zwłokow 
swoich wymurowany z zasklepieniem był, a po złożonych zwłokach swoich, aby 
tamże Grób zupełnie zamurowany był451. Umowę na tę okoliczność spisano już 
15 maja 1788 roku w pałacu biskupa Rostockiego. Tu należy wyjaśnić, iż jako 
absolwent kolegium pijarskiego w Chełmie, miał biskup Olędzki prawo do 
pochówku w kościele p.w. Rozesłania Świętych Apostołów, z którego to pra-
wa zrezygnował. Zabezpieczając się jednak na wypadek, aby po jego śmierci 
żadna przeszkoda ani ambaras, żadna Pretensja względem miejsca jego wiecz-
nego spoczynku i ceremonii pogrzebowej nie zaistniały, wpłacił do kasy wspo-
mnianego kolegium 40 rubli w złocie. Takiej samej wpłaty dokonał również na 
rzecz katedry, zastrzegając jednak sobie dodatkową możliwość wmurowania 
w niej kamienia ze stosownym napisem łacińskim, obmyślonym jeszcze za 
życia, tuż przy Drzwiach wielkich w prostości wielkiego Ołtarza452. 

Podejrzewam, iż u podstaw takiej decyzji biskupa tkwiło jednak jego histo-
ryczne przeświadczenie, iż w podziemiach katedry leżą szczątki najdawniej-
szych władców Ziemi Chełmskiej - Rurykowiczów. Godniejszego miejsca na 
pochowek nie mógł sobie tytularny pasterz wybrać. Miejsce złożenia zwłok 
również zostało precyzyjnie obmyślone; miało ono mianowicie przypominać 
postać purpurata każdemu, kto przekraczał próg dostojnej świątyni.

Franciszek Józef Kalasanty Olędzki zmarł w roku 1800, a po jego śmier-
ci w kronice Zakonu OO. Pijarów w Chełmie napisano, iż była to najsław-
niejsza w Ziemi Chełmskiej postać, zaś jego klucz uherski nazwano ziemią 
mlekiem i miodem płynącą453. Jego majętności zostały oszacowane na 370 
tysięcy złotych polskich. Pozostawił w pieniądzach, jak wspomniałem, pół 
miliona ówczesnych złotych.

451 APL, ChKGk, ks. 4, s. 106.
452 Ibidem, s. 106-107.
453 APL, Pijarzy Chełmscy, Liber historiae…, ks. 3, op. cit., k. 49-49v.





ROZDZIAŁ V
MIESZKAŃCY KLUCZA: ŻYCIE W WIERZE 

I DIASPORZE W XVIII WIEKU

1. W kręgu cerkwi rejowieckich i kościoła pawłowskiego

W drugim rozdziale tej pracy pisałem o nadaniu przez Stanisława Orze-
chowskiego jednego łana ziemi ministrowi luterańskiemu – Janowi 

Brzeskiemu z Brzezia. Prawem zwyczajowo przyjętym – o ile nie regulo-
wał tego list funduszowy - było dziedziczenie przez następców duchownego 
świeckiego takich nadań. Nie stanowiło to jednak reguły, o czym świadczy 
donacja Orzechowskiego, uposażająca w rzeczony łan gruntu jedynie mini-
stra zboru, a nie jego sukcesorów. W sytuacji, gdy zabrakło opiekuna zboru, 
czyli Bogusława Reya, syn zmarłego już dawniej Brzeskiego – Paweł stra-
cił właściwie prawo do nadzielonej ojcu ziemi. Utrzymywał jednak po nim 
w Rejowcu dworek z tzw. zagumienkiem, mieszkając tam wspólnie z rodziną 
Jakuba Maszowskiego, prawdopodobnego rezydenta tego budynku1.

Jednocześnie, co wyświetliłem wcześniej dość szczegółowo, istniały 
przez pewien czas w Rejowcu dwie cerkwie. Jedna była świątynią, jak sądzę, 
głównie dyzunicką (prawosławną), druga zaś - cerkwią rytu greckounickie-
go, której funkcję prezbitera pełnił paroch Jan Wizański. Z czasem jedna 
z cerkwi, prawdopodobnie pod wezwaniem św. Jerzego, została rozebrana, 
po domniemanym częściowym spaleniu w 1776 roku, aczkolwiek pamięć 
o niej utrzymywała się także w dokumentach Konsystorza (niekiedy mylo-
no wezwanie cerkwi parochialnej pod patronatem św. Jerzego ze św. Micha-
łem, co utrudnia wyjaśnienie przyczyny owych zmian).

 Wspomniany paroch Wizański otrzymał był jeszcze od Bogusława prawo 
do sianożęci z łąk kobylskich, potwierdzone przez JMści Pana Kazimierza 

1 APL, ChKGk, ks. 1, s. 154.
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Łebkowskiego Podstolego Kiiowskiego2, aktualnego męża Anny z Ożarow-
skich. Skoszone siano zabrał jednak do własnej stodoły właśnie Paweł Brze-
ski. Z powodu tego wynikła na początku marca 1702 roku spora awantura, 
zakończona najazdem Wizańskiego na dworek Brzeskiego, pobiciem Ma-
szowskiego i próbą zarekwirowania przez prezbitera trzech wozów siana. 
Finał sprawy rozegrał się 13 marca tegoż roku przed sądem konsystorskim 
w Chełmie, który nakazał Brzeskiemu, aby zwrócił siano Wizańskiemu jako 
pochodzące z łąki Kapłańskiej(…) a nie z Chłopskiey albo czyiey inszey3. 
Prezbiter natomiast, za najazd na dworek Brzeskiego, ukarany został trzema 
grzywnami w gotówce, które winien był wpłacić na rzecz katedry unickiej 
w Chełmie i tamże trzydniową odbyć pokutę. Pobicie Maszowskiego przypi-
sano ostatecznie Bogu ducha winnemu parobkowi, który w najeździe wziął 
udział i który za to karę należytą tu w Kąsystorzu otrzymać będzie powinien. 

Przez następnych lat kilkanaście kwestia uposażenia parochów rejowiec-
kich nie była prawdopodobnie uregulowana żadnym listem funduszowym, ani 
innym zapisem sądowym. Domyślać się można, iż korzystali oni nadal z pew-
nych nadziałów gruntów, na zasadzie przyrzeczeń ustnych lub pisemnych, 
lecz nieoblatowanych. Domysł ten znajduje umocowanie w liście funduszo-
wym, jaki Stanisław M. Rzewuski4 sporządził 20 października 1720 roku dla 

2 Ibidem, s. 155.
3 Ibidem, s. 156.
4 Wypisy z listu funduszowego dokonane m.in. w latach 1728 i 1774 oraz powtórzone 

w roku 1860 i włączone do akt Chełmskiego Konsystorza Greckokatolickiego, ks. 119, ks. 
449, zostały sporządzone na tyle nieprecyzyjnie, że sugerują, jakoby autorem owego listu 
był Seweryn Rzewuski lub obaj bracia, tj. Seweryn i Wacław. W rzeczywistości donacja dla 
cerkwi parafialnej była dziełem ówczesnego dziedzica dóbr Rejowca - Stanisława Mateusza 
Rzewuskiego. Seweryn jedynie potwierdził w 1728 r. zakres beneficjum (przejął on klucz 
rejowiecki w posiadanie w 1724 r., o czym piszę w zasadniczym tekście książki); vide APL, 
KGCh, RMO, ks. 60, op. cit., k. 254. Zauważony przez autora tej pracy błąd powtórzyli za 
dokumentami konsystorskimi różni autorzy zajmujący się historią parafialnej cerkwi rejowie-
ckiej i miejscowego pałacu, np. Piotr Majewski, Zespół cerkiewny w Rejowcu, praca magister-
ska, Lublin 1981 (maszynopis niepublikowany), s. 25 pisał, iż W 1720 roku Rzewuscy wydali 
dokument erekcyjny, w którym potwierdzili przynależność ziem będących dotychczas własnością 
cerkwi oraz nadali dodatkowe grunty (…)., a także Izabella Mazur, Zespół pałacowo–parko-
wy…, op. cit., ks. 476 oraz Czesław Kiełboń, Dawna cerkiew p.w. św. Michała. Rejowiec, woj. 
chełmskie, Dokumentacja historyczna, (maszynopis), Lublin, 1988, (AUZCh, ks. 474, s. 11). 
Tekst, wprowadzający błędną interpretację zapisu kolatorskiego, uczynionego przez Stanisła-
wa M. Rzewuskiego, powtarzany w różnych kopiach, pojawił się przy okazji wizytacji cerkwi 
rejowieckiej p.w. św. Jerzego w 1774 r. i brzmiał następująco: Na te tedy Grunta, Łąki, Ogrody, 
Wolności, Dziesięciny, Fundusz nadany w Roku 1720, od JW. Imć Pana Seweryna Rzewuskiego 
Podczaszego Koronnego, Wacława Rzewuskiego Woiewody Podolskiego Hetmana Polnego Ko-
ronnego, którego Funduszu Extrakt z Xsiąg Konsystorskich Chełmskich był nam prezentowany 
pod Czas Wizyty Generalney; APL, ChKGk, ks. 119, op. cit., k. 40v.



305Rozdział V • Mieszkańcy klucza: życie w wierze i diasporze w XVIII wieku

istniejącej cerkwi rytu greckiego (unickiego?)5. Stanisław Mateusz w inwoka-
cji otwierającej wspomniany dokument potwierdził prawo ówczesnego paro-
cha do wszystkich gruntów beneficjalnych, tak z dawna iako nowo do Cerkwie 
Rejowieckiey nadanych. Niestety nie podał on patrona beneficjowanej świątyni, 
co nie ułatwia dochodzenia, która z nich – a były, jak wynika z późniejszych 
o 40 lat dokumentów, dwie – została przez Rzewuskiego zaopatrzona. Domy-
ślać się jednak można, iż była to cerkiew rytu grecko-unickiego.

Jak natomiast wynika z dyspozycji kolatorskiej6, beneficjum cerkiewne 
miało objąć:

a) łan zwany luterskim, znajdujący się na Worowszczyźnie, położony mię-
dzy drogami siennicką i niedziałowicką, a poczynający się od miedzy 
Lejnika i Szafrana, poddanych Kobylskich, obejmujący także łąkę, sze-
roką na Kosarzow dwanaście i ciągnącą się do miedzy Pańskiey7 (za-
pewne był to łan z łąką, o które w 1701 r. ówczesny paroch toczył spo-
ry z Pawłem Brzeskim),

b)  grunt (o nieznanej powierzchni, niewykluczone, że półłanowy), także 
zwany luterskim i położony na Chojeńszczyźnie, przy gościńcu prowa-
dzącym do Krupego, a poczynający się od Łąk młynarskich, kończący 
się zaś na górze krasnostawskiej, u Granicy Krupskiey za wapiennią 
(wapielnią, czyli zakładem z piecami do wypalania wapna) i sąsiadują-
cy z łanem pańskim, obejmujący również łąkę na Kosarzow dziesięć po 
sam rów Łąki Pańskiey8,

c) drugi grunt na Chojeńszczyźnie, położony przy granicy z Hruszowem, 
na korcy trzy i grąd, czyli wielogatunkowy las liściasty9, mający swój 
początek za figurą [Chrystusa] pod Brodem10 i ciągnący się aż do choi-
ny wielkiey11 i graniczący z polem młynarza,

5 Zauważmy, że list funduszowy wydany został już po synodzie zamojskim, oficjalnie roz-
poczynającym proces latynizacji cerkwi unickich, który z czasem zaczął objawiać się tym, iż 
unici przyjęli organy, dzwonki, różaniec, a duchowni uniccy Ewangelię często czytali po polsku 
i w tym jezyku głosili kazania. Nawet strojem upodabniali się do księży łacińskich; E. Wilkow-
ski, Unici na Ziemi Chełmskiej w latach 1875-1905. Wybrane zagadnienia, „Rocznik Chełm-
ski”, t. 4, 1998, s. 31.

6 Z uwagi na brak opracowanej dotąd struktury listów funduszowych i innych dokumen-
tów kolatorskich, posługuję się częściowo nazewnictwem zaczerpniętym ze struktury aktów 
lokacyjnych opracowanej i wprowadzonej do terminologii naukowej przez R. Szczygła, a do 
listów tych zaadaptowanym.

7 APL, KGCh, RMO, ks. 60, op. cit., k. 254.
8 Ibidem.
9 P. Migoń, S. Grykień, R. Pawlak, M. Sobik, Geografia. Słownik encyklopedyczny, s. 282.
10 Chodziło prawdopodobnie o bród na strumieniu zwanym obecnie Rejką.
11 Pinus silvestris L., sosna zwyczajna, pospolity w Polsce gatunek sosny, vide W. Doro-

szewski (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1958, s. 889; vide: E. Kuźniewski, J. Augu-
styn-Puziewicz, Przewodnik ziołolecznictwa ludowego, Warszawa 1986, s. 101. 
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d) łąka za Kobylem pode dworem na Kosarzow dziesięć12,
e) ogród na którym posadowiona była plebania,
f) ogród przy działce Jurka Sokolika,
g) ogród położony między drogami wiodącymi z miasta do Pawłowa oraz 

Krzywowoli, na wygonie Cerkiewnym i sadzawka przy tymże ogro-
dzie13. 

W prawnym potwierdzeniu dyspozycji Rzewuski oświadczył, iż wymie-
nione grunty (pola, łąki, ogrody i sadzawkę) daje, daruje i inkorporuje14 tj. 
wciela do majątku cerkiewnego oraz uwalnia od wszelkich ciężarów i danin, 
tak Dworskich jako też y Gromadzkich.

W części dokumentu, którą można nazwać zezwoleniem funduszowym, 
S. M. Rzewuski dozwolił parochom rejowieckim wolne warzenie Piwa, kurze-
nie Gorzałki y miodu sycenie jedynie na własne potrzeby, a także bezpłatne 
mielenie zboża na mąkę we młynach Rejowieckich i wyręb drzew na naprawę 
budynków i na opał. Utrzymał on także, według dawnego zwyczaiu, wyso-
kość dziesięciny pobieranej z gruntów uprawianych przez gromady wiejskie 
i wynoszącej pół kopy od każdego zasiewanego półłanka.

W części nazwanej przeze mnie zobowiązaniem funduszowym Rzewuski 
zobligował parochów cerkiewnych do pilnego pieczołowania chwały Bożej, 
ustawicznych modlitw za żyjących i zmarłych Fundatorow y Dobrodziejow, 
a swoich sukcesorów zobowiązał do utrzymywania nadanych parochom 
gruntów, dziesięcin i wolności15.

Dokument wieńczyła formuła testacyjna16, informująca, iż dla lepszey wia-
ry, wagi y pewności kolator ręką własną list funduszowy podpisał.

Jak z powyższego wynika, cerkiew rejowiecka została już wcześniej upo-
sażona co najmniej w łąkę znajdującą się obok dworu kobylskiego. Brak 
pisemnych dowodów na posiadanie przez parocha gruntu ornego sprawił, 
iż Rzewuski zamieścił w liście funduszowym wzmiankę o szczupłości ziemi, 
jaką duchowny cerkiewny zarządzał. Można więc ostrożnie suponować, iż 
Rzewuski należycie uposażył miejscową cerkiew, ale też porównywalnie np. 
z beneficjum nadanym podówczas sąsiedniej cerkwi w Depułtyczach Ru-
skich17. Było to zapewne ok. 20 ha gruntów ornych.

Nazwa pól zwanych Chojeńszczyzną zapewne była pochodną od lasu 
sosnowego, którego część wykarczowano na ich pozyskanie. Można przy-

12 Chodziło, być może, o łąkę na zachód od pałacu Zaleskich. Zapis ten potwierdza wcześ-
niejsze informacje archiwalne o istnieniu w Kobylem dworu szlacheckiego.

13 APL, KGCh, RMO, ks. 60, op. cit., k. 254.
14 Prawna formuła dare, donare et incorporare, gwarantowała przeniesienie własności bez 

możliwości jej odzyskania i zapisana została w wersji polskiej.
15 APL, KGCh, RMO, ks. 60, op. cit., k. 254v.
16 Cf. przypis 6.
17 APL, ChKGK, Drewnije dokumienty o funduszach Depułtyckoj cerkwi, ks. 325, k. 13-13v.
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puszczać, iż pierwotnie las ten dochodził do granic Rejowca sprzed pożaru 
w roku 1564.

Grąd natomiast, jaki został zapisany cerkwi, dochodzący aż do granicy 
lasu sosnowego, mógł być efektem wtórnego zalesienia wcześniej uprawia-
nego i porzuconego pola (był to zapewne młodnik, łatwo poddający się kar-
czowaniu). W ocenie piszącego powierzchnia lasu wynosiła nawet 5 ha.18 
Należy tu przypomnieć problem zbiegostwa chłopów z dóbr rejowieckich 
w schyłkowym okresie władania nimi przez Bogusława Reya, co mogło 
skutkować takimi opuszczonymi gruntami. Gdyby bowiem był to las stary, 
z którego drzewa nadawałyby się na remont lub budowę budynków gospo-
darczych na terenie plebanii, Rzewuski nie udzieliłby zapewne zezwolenia 
na całkowitą jego wycinkę.

Jeżeli przyjąć, że mówimy wciąż o cerkwi p.w. św. Jerzego, to zastanawia 
brak upewnionych informacji z pierwszej połowy wieku XVII o drugiej cer-
kwi rejowieckiej (wcześniej kobylskiej)– p.w. św. Michała Archanioła, pa-
trona Rusi. Wcześniejsze źródła pozwalają przypuszczać, że istniała ona już 
w pierwszej połowie szesnastego stulecia. Można domniemywać, iż funkcjo-
nowała nadal i utrzymywała się wyłącznie z ofiar wiernych prawosławnych, 
zamieszkujących nie tylko w kluczu rejowieckim, ale również w innych po-
bliskich dobrach. Wprawdzie brakuje wiarygodnych dokumentów o istnie-
niu dyzunitów na tym obszarze Ziemi Chełmskiej, trudno jednak wykluczyć 
ich obecność i praktykowanie wschodniej obrzędowości.

Nie zaniedbał także Seweryn uregulowania sprawy dziesięciny z pleba-
nem kościoła w Pawłowie - Michałem Borzęckim. Sprawa była ważna o tyle, 
iż ojciec jego uiszczał dziesięcinę snopową, aczkolwiek okoliczni dziedzice 
zaczęli już przechodzić na dziesięcinę pieniężną. Postąpił tak również wła-
ściciel Rejowca, zapisując 14 marca 1730 roku proboszczowi pawłowskiemu 
coroczną kwotę w wysokości 130 złotych19. Było to, proszę zauważyć, bezpo-
średnie nawiązanie do znacznie wcześniejszej (z 1685 r.) regulacji prawnej 
tej sprawy przeprowadzonej przez Trybunał Koronny w Lublinie i obligują-
cej Bogusława Reya do jej respektowania. Pisałem o tym bardziej szczegóło-
wo w poprzednim rozdziale. Wysokość dziesięciny pieniężnej nie zmieniała 
się prawdopodobnie przynajmniej do czasu sprzedaży dóbr rejowieckich20, 
tj. do marca 1758 roku.

Niepotwierdzona dokumentami Archiwum Archidiecezjalnego w Lubli-
nie jest natomiast teza postawiona przez Danutę i Zdzisława Kalinowskich 
jakoby Seweryn i Wacław wznieśli w 1731 roku w Rejowcu szpital i drew-

18 Autopsja w terenie.
19 AAL, KGL, Rep. 60 A, Pawłów. Ecclesia Parochialis Pawłoviensis…, op. cit. ks. 180, s. 331.
20 Potwierdzona jest dziesięcina pieniężna z Rejowca w kwocie 130 florenów z roku 1754, 

ibidem, s. 349.
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niany kościół21 oraz wyposażyli go w obrazy i wszystko to, co pozwala na od-
prawianie mszy świętych. Również tej wiadomości nie potwierdził Stanisław 
Litak22.

Plebanowie parafii pawłowskiej rytu łacińskiego uposażeni byli naówczas 
w co najmniej 2,5 łana ziemi, w tym częściowo Chróstami y lasem zdawna 
zarosłey, cztery łąki o różnym obszarze i trzy ogrody. Grunty te obrabiało 
siedmiu poddanych kmieci, w tym jeden tylko ciągły23. Kościół pawłowski, 
co wynika z opisu z roku 179824, był konstrukcji drewnianej, jak zresztą 
większość ówczesnych świątyń obediencji rzymskokatolickiej w diecezji 
chełmskiej25. Według oświadczenia proboszcza, do spowiedzi i komunii 
przystępowało rocznie 2100 osób26, w tym zapewne jakaś część wiernych 
z klucza rejowieckiego.

Warto przy tym dodać, iż w Pawłowie koegzystowały ze sobą kościół pa-
rafialny rzymskokatolicki i cerkiew greckounicka. Paroch jej był naówczas 
uposażony gruntem rolnym, łąką na Kosarzow dwadzieścia sześć i ogrodem 
przy plebanii. Utrzymywał on także inwentarz żywy (konie, woły, krowy, 
owce) i pasiekę liczącą 20 uli27. Data erygowania tej cerkwi nie jest znana; 
wiadomo jedynie, że w roku 1663 dołączono do niej fundusz ze zlikwidowa-
nej cerkwi w Krasnem. Natomiast wizyty biskupie z lat 1741 i 1744 potwier-
dziły nieprzerwalną Używalność gruntów rolnych i Łąk, a także wolny wyrąb 
drzewa w lasach pawłowskich i kraszeńskich na Opał i budowanie przez 
dotychczasowych parochów28.

24 listopada 1744 roku Felicjan Filip Włodkowicz, biskup chełmski i bełz-
ki rytu greckokatolickiego, przeprowadził w Rejowcu wizytację wspomnia-
nej już cerkwi pod Tytułem Świętego Jerzego29. Kolatorem jej był naówczas 
podkanclerzy koronny – Wacław Rzewuski - przypomnijmy – brat Seweryna.

Stan samego budynku świątynnego oceniony został wysoko. Przy nim, 
także w dobrym stanie, znajdowała się dzwonnica z czterema dzwonami. 
Z dość pobieżnie sporządzonego protokółu powizytacyjnego, nieopatrzo-
nego żadnymi zaleceniami, wynika, iż w cerkwi znajdował się tylko jeden 
ołtarz (przypadek typowy dla dawnych cerkwi prawosławnych), w którym 

21 D. i Z. Kalinowscy, Rejowiec dawniej…, op. cit., s. 15.
22 S. Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne 

[w:] Litak S. (red.), Wspólnoty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII 
wieku, t. 1, Lublin 1996 s. 362-363.

23 Ibidem, s. 365-366.
24 AAL, KGL, Rep.60A, ks. 180, op. cit., s. 307.
25 S. Litak, Kościół łaciński…, op. cit., s. 73.
26 AAL, KGL, Rep.60A, ks. 180, op. cit., s. 313.
27 APL, ChKGk, ks. 106, k. 112-112v.
28 APL, ChKGk, ks. 220, k. 23v.
29 APL, ChKGk, ks. 448, s. 8-9.
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zawieszony był obraz Matki Nayświetszey, przystrojony w Koron Srebrnych 
dwie oraz w Koralikow sznurkow dwa (obecność koron na obrazach Mat-
ki Bożej była typowa dla cerkwi rytu greckokatolickiego). Do odprawiania 
służby Bożej służyły zaledwie cztery ornaty, w tym dwa kompletne i dwa 
jedynie ze stułami (brak ornatu pogrzebowego), a także wykonana ze srebra 
i obustronnie pozłacana puszka pro Venerabili (zastępująca monstrancję). 
Podczas procesji noszono dwie duże i cztery małe chorągwie. Parochem tej 
świątyni od 1728 roku30 był Andrzej Semenowicz vel Siemienowicz31, lat 58 
i pobierał od poddanych włościan dziesięcinę snopową, wynoszącą 1/4 kopy 
zboża od ćwierci uprawianego łanu.

Grunty rolnicze, nadane tej cerkwi Rythus Graeci, zostały wyrażone 
w Erekcyi J. Oświeconey Imci Pani Ludwiki Rzewuskiey Wojewodziny Podol-
skiey, Hetmanowey Wielkiey Koronney32. Oznacza to, iż Ludwika, po śmier-
ci męża potwierdziła nowym dokumentem dotychczasowy stan beneficjów 
oraz możliwość swobodnego wyrębu drzewa w lasach dziedzicznych, a tak-
że dowolne warzenie piwa i pędzenie wódki na własną potrzebę swoię.

Coś więcej musiało być na rzeczy z tymi spirytualiami, skoro 12 czerwca 
1747 roku wspomniany Semenowicz wniósł do sądu grodzkiego zażalenie 
na administratora majętności rejowieckiej – Kazimierza Maliszewskiego, 
oskarżając go o gwałtownictwo, grzeszenie przeciw kapłanowi i postpono-
wanie jego osoby przez używanie nieprzyzwoitych krytyk w rodzaju Pijaku 
taki a taki33. Na domiar tego rządca zajął parochowi przyznane beneficjum 
ziemskie, nie pozwalając na nim ani orać, ani siać, a ponadto dopuszczać się 
miał w stosunku do poddanych przemocy fizycznej (chłosty), traktując ich 
niczym niewolników34.

Sprawa wprawdzie nie miała dalszego ciągu, jednak samo jej wywołanie 
przez parocha pozwala podejrzewać, iż każda ze stron kryła coś w sumieniu.

W październiku 1759 roku, a więc już pod rządami Anny z Mierów 
i Wiktoryna Zaleskich, zmarł był w wieku lat 73 Michał Symonowicz, ad-
ministrator cerkwi rejowieckiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła. 
Prawdopodobnie był to dom Boży, w którym odprawiano nabożeństwa dla 
wiernych rytu prawosławnego. W dniu 31 października rewizji tej świątyni 
dokonał dziekan krasnostawski – Michał Chaciewicz. Spisując wyposaże-
nie liturgiczne, jakie jeszcze w budynku cerkiewnym pozostało, zaznaczył 

30 P. Majewski, Zespół cerkiewny…, op. cit., załącznik do aneksu nr 1 (s. nlb)
31 APL, ChKGk, ks. 110, op. cit., s. 297.
32 APL, ChKGk, ks. 448, op. cit., s. 9.
33 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 50, op. cit., k. 348. Najwyraźniej istniał wśród miesz-

kańców klucza rejowieckiego, a wśród miejscowych mieszczan-chrześcijan zwłaszcza, po-
dział na unitów i dyzunitów, którzy zapewne stanowili mniejszość wiernych rejowieckich. 
Być może okradzenie cerkwi i plebanii miało coś wspólnego z tym podziałem. 

34 Ibidem.
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brak puszki pro Venerabili, służącej do adoracji hostii (w biedniejszych cer-
kwiach zastępowała ona monstrancję), a także innych, cenniejszych ozdób, 
z przyczyny zdarcia teyże Świątnicy przez Kradzież35. Spalona została również 
plebania, a spichlerz i budynek folwarczny - spustoszone. Ten bezprzykład-
ny akt wandalizmu i świętokradztwa nie zdarzyłby się w społeczności wspól-
notowo zjednoczonej. 

Brak koron na obrazie Św. Panny oznacza, że rabusie nie bali się dopusz-
czenia nawet tak świętokradczego uczynku, jakim była kradzież tych ozdób 
(przy ikonie pozostało jedynie parę wotów srebrnych). W jedynym istnieją-
cym niewielkim Ołtarzu pozostał cynowy krzyż Gdańskiey roboty36. Zodzieje 
pozostawili też kilka lichtarzy, dwie lampy, parę tacek oraz kilka zasłonek 
i chustek - przy obrazach św. Trójcy, Najświętszej Panny Marii i św. Micha-
ła, najwyraźniej do niczego im niezdatnych. Po zmarłym JMX Parochu żad-
nych Rzeczy niezastałem – zanotował na końcu protokółu rewizyjnego dzie-
kan Chaciewicz – oprucz poduszeczek cztery i piernaciekow37 mizernych dwa y 
kilimek prosty Szary, bardzo stare. Z Xiążek Katechizm Rzymski y medytacye38. 

Co zaś tyczyło się stanu samego budynku cerkwi, to został on oceniony 
ogólnie jako dobry.

Żałosny musiał być natomiast widok obejścia świątyni po przybyciu 
krasnostawskiego dziekana. Jego oszczędność w wypowiadaniu słów kry-
tycznych co do zaistniałej rabacji, każe widzieć w nim człowieka, który miał 
świadomość tworzenia dokumentu o znaczeniu ważnym także dla lokalnej, 
zróżnicowanej wyznaniowo społeczności. Nie dociekając winnych tego spu-
stoszenia, dał jednocześnie dowód swojej odpowiedzialności za kształtowa-
nie opinii o mieszczaństwie rejowieckim. 

Zgodziwszy się z założeniem, że rabunek dotyczył świątyni obrządku pra-
wosławnego, skonstatować wypada, że rejowieccy dyzunici znajdowali się 
w głębokiej defensywie, by nie powiedzieć: w całkowitej rozsypce, a nadto 
mogli czuć się wyraźnie napiętnowani.

7 czerwca roku 1760 kolejnej wizytacji parafialnej cerkwi rejowieckiej 
pod wezwaniem św. Jerzego, dokonał nowo wybrany biskup chełmski Ma-
xymilian Ryłło. Miał on niebawem zaistnieć w powszechnej świadomości 
wiernych jako gorący zwolennik latynizacji cerkwi unickich39.

35 APL, ChKGk, ks. 110, op. cit., s. 96.
36 Ibidem.
37 Był to rodzaj materaca na całe łóżko, napełnionego pierzem; vide A. Kryński, W. Niedź-

wiedzki, Słownik…, t. 5, op. cit., s. 155.
38 APL, ChKGk, ks. 110, op. cit., s. 97.
39 Latynizacja cerkwi unickich zaczęła się już w wieku XVII, a jej zwieńczeniem był pro-

wincjonalny synod zamojski w 1720 r.; vide: M. W. Dmitriew, Łacina jako medium wpływów 
zachodnich w kulturach wschodniosłowiańskich XVI i XVII wieku, [w:] J. Axer (red.), Łaci-
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Cerkiew nadal była w dobrym stanie, jedynie w Dachach reparacji po-
trzebuiąca40. Przy niej znajdowała się, wspominana już wcześniej, dzwonnica 
z czterema dzwonami, a całość była ogrodzona. Standard wykonania sprzę-
tów liturgicznych, który zdecydowanie był niższy od poprzedniego, (jedynie 
część z nich została wykonana ze srebra i pozłacana albo mosiężna, a po-
zostałe były cynowe), oznacza, iż w ciągu ostatnich kilkunastu lat stan wy-
posażenia cerkiewnego nie uległ poprawie. Starzejący się pleban – Andrzej 
Semenowicz najwidoczniej coraz mniej wykazywał przedsiębiorczości w tej 
sprawie. Co do prowent natomiast, paroch korzystał z donacji uczynionej 
jeszcze przez Stanisława Mateusza Rzewuskiego.

Interesujące były zalecenia, jakie purpurat pozostawił parochowi. Jeśli 
przyjąć, iż wynikały one z zaniedbywania służby Bożej, to zaniedbania te – 
przyznać trzeba – były spore.

Zdaniem biskupa, rejowiecki paroch powinien był porządnie zporządzić 
cyborium, czyli baldachim nad puszką eucharystyczną (rodzaj otwartego ta-
bernakulum)41, na cmentarzu zaś przycerkiewnym wykonać tzw. sacrarium, 
czyli miejsce do składania w Ziemi rzeczy poświęconych zepsutych42. Zobowią-
zał też biskup parocha do czynienia nauk duchownych w każde święto i w 
niedzielę (musiało być z tymi naukami nietęgo), po południowej mszy uczyć 
katechizmu i dzwonieniem na tę naukę wiernych spraszać, nieznającym zaś 
katechizmu nie udzielać ślubów pod karą kanoniczną, zakupić pilnie trebnik 
unicki, czyli księgę posług religijnych43 oraz porządnie prowadzić księgi me-
trykalne44 (z tamtego okresu żadne takie księgi się nie zachowały).

Osobne miejsce poświęcił w swym protokóle powizytacyjnym biskup 
wodzie w Krynicy pod Dworem [kobylskim ?] będącej, przy którym to źró-
dle zbierali się ludzie i akurat w czasie mszy cerkiewnych różne tam modły 
wznosili, wierząc, że tylko pod czas nabożeństwa w Cerkwi iakoweś fałszywe 
widowiska nad ową Wodą kryniczną dzieią się, co iawnie pokazuie się że iest 
[to] Szatańskie omamienie45. Sprawa musiała być na tyle głośna w powiecie, 
iż zajął się nią sam przewodniczący Konsystorza. Niewykluczone, że zjeż-
dżali się i schodzili do tego źródła, któremu – co niedwuznacznie wynika 
z protokółu - przypisywano moc uzdrawiającą, także pątnicy spoza klucza 
rejowieckiego.

na…, op. cit., s. 363. Maxymilian Ryłło był jedynie apologetą zmian zachodzących w cer-
kwiach grecko-unickich.

40 APL, ChKGk, ks. 110, op. cit., s. 297.
41 Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin, 1979, kol. 676-677, hasło „cyborium” (opr. T. Go-

głowski).
42 APL, ChKGk, ks. 110, op. cit., s. 297.
43 A. Znosko, Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski, Białystok 1996, s. 349.
44 APL, ChKGk, ks. 110, op. cit., s. 298.
45 Ibidem.
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Jednocześnie musiało być na owe zgromadzenia pewne przyzwolenie 
samych Zaleskich, skoro M. Ryłło nakazał parochowi, iżby Zwierzchności 
Dworskiej prosił ażeby powagą Swoią (…) niedopuszczali włoczyć się Lu-
dziem do owego wymyślnego objawienia, nade wszystko zaś, aby o żadnych 
cudach ani objawieniach nie opowiadali. Paroch natomiast sam podczas 
nauk miał wiernych mocno gromić i upominać, żeby zaniechali tego fałszy-
wego nabożeństwa do krynicy. 

Nie należy się jednak dziwić takim zjawiskom społecznym, którym wiek 
oświecenia w Polsce sprzyjał. Równolegle bowiem z rozwojem medycyny 
uniwersyteckiej i nauk biologicznych ukazywało się sporo popularnych po-
radników i kalendarzy, pełnych zabobonów i przesądów. Nawet pijarskie 
próby upowszechnienia w 1749 roku kopernikańskiej teorii heliocentrycz-
nej wywołały – za przyczyną jezuitów - oburzenie i opór innych zakonów46. 
Podobnie też „Nowe Ateny” Benedykta Chmielowskiego, dzieło niewątpli-
wie czytane przez bardziej oświeconą szlachtę i miejski patrycjat, mieszało 
całkiem poważną wiedzę z zupełnymi niedorzecznościami.

W taką intelektualnie duszną atmosferę rejowieckie „cudowne źródeł-
ko” wpisywało się bardzo dobrze, niosąc nadzieję na wybawienie z chorób 
i – paradoksalnie – umacniając wiarę. Wypełniało ono też jeszcze jedna 
potrzebę – potrzebę bezpieczeństwa osobistego i domowników (woda 
mogła być traktowana jako antidotum na nieuleczalne wówczas choroby 
i kalectwa a także jako czynnik zabezpieczający przed pożarami, kradzie-
żami, nieszczęśliwymi wypadkami itd.) Domyślać się można, że stosowane 
przez gromadzących się przy krynicy formy kultyczne jedynie po części 
nawiązywały do form liturgicznych, w znacznym stopniu natomiast czer-
pały z obrzędowości przodków i utrwalonego w powszechnej dość świa-
domości – zabobonu. Dlatego reakcja biskupa była w tym względzie zde-
cydowana, ponieważ „widowiska przy krynicy” przeczyły autentycznemu 
kultowi chrześcijańskiemu47. Czy miały związek z kultem maryjnym, moż-
na jedynie spekulować.

Praktykowane przy krynicy formy pobożności ludowej świadczyły ge-
neralnie o tym, iż istniała potrzeba przeżywania zjawisk niewytłumaczal-
nych, uznawanych często za objawienia lub cuda. Potrzeba ta – idźmy 
w naszych rozważaniach nieco dalej – musiała mieć swoje podłoże w osła-
bieniu oddziaływania lokalnej cerkwi na parafian (było to zjawisko szersze, 
obejmujące także inne parafie greckokatolickie, co znajduje potwierdzenie 
w chełmskich dokumentach konsystorskich).

46 M. J. Kawałko, Historie ziołowe, Lublin 1986, s. 140-141.
47 Vide: Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o poboż-

ności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania (tłum. ks. J. Sroka), Poznań 2003, s. 31, 40, 43.
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Jak pisał Józef Stefański, w przeszłości na terenie Lubelszczyzny zna-
nych było wiele źródeł związanych z unickimi i prawosławnymi ośrodkami 
kultu48. Tymczasem rejowiecka krynica znajdowała się poniekąd w opo-
zycji do miejscowej cerkwi. Prawdopodobnie jednak przypisywano jej 
analogiczne właściwości uzdrawiająco-ochronne, jak w innych tego typu 
przypadkach.

Na ile obostrzenia dotyczące unitów, a wynikające z postanowień syno-
du zamojskiego (1720 r.),49 wpłynęły na praktykowane obrzędy przy źródle 
rejowieckim, trudno jednoznacznie stwierdzić. Jednakowoż wykluczanie 
grzeszników, którzy publicznie nie okazywali skruchy, z grona osób przyj-
mujących komunię, a także nowe rygory dotyczące obrzędów chrztu i na-
maszczenia oraz zmiany w tradycyjnej liturgii prawosławnej, nie poprawia-
ły relacji miedzy wiernymi, niejednokrotnie ciążącymi do autentycznego 
prawosławia, a parochem.

Zasygnalizowane tu problemy zasługują na odrębne naukowe opraco-
wanie. Materiał zaprezentowany przez J. Stefańskiego, należy traktować 
jako tekst propedeutyczny.

Jak wcześniej nadmieniłem, 15 września 1765 roku w chełmskiej ka-
tedrze grecko-unickiej odbyła się niezwykle uroczysta koronacja obrazu 
Matki Boskiej Chełmskiej50. Intronizacja stanowiła efekt starań sejmiku 
Ziemi Chełmskiej i biskupa Filipa Wołodkowicza o taką formę uczczenia 
cudownej ikony. 

W kilkudniowej uroczystości uczestniczyły wielkie rzesze wiernych za-
równo wyznania greckounickiego jak też rzymskokatolickiego. Nie mo-
gło tam więc zabraknąć ani parafian rejowieckich, ani też pawłowskich, 
tym bardziej, że kościół w Pawłowie należał wonczas do aktywniejszych 
w swojej strukturze. Liczba cudów przypisywanych ikonie chełmskiej i ze-
branych przez biskupa Jakuba Suszę, już przywołanego w poprzednim roz-
dziale, dochodziła do sześciuset. Jedno z owych nienaturalnych zjawisk 
tak oto opisał purpurat: Oczywisty świadek iestem tego, co piszę, okrom in-
nych tak wielu przytomnych. Gdym był w potrzebie Moiey, w Werescach, wsi 
Jmści Pana [Marka] Reia51 mila od Chełma; u chłopa Kniaziuka zapalił się 
budynek ieden. Y gdy powstanie wiatr, uderzy płomień na inne bardzo bliskie 
tegoż domu mieszkanie; posypią się skry na poszycie słomiane; w wielkim 
wszyscy strachu zostali. Co ia widząc wotum odprawienia kilkanaście Służb 

48 J. Stefański, „Cudowna” woda i „święte” źródła w Lubelskiem, „Region Lubelski” nr 6(8), 
Lublin 1998, s. 19.

49 A. Gil, Synod cerkwi unickiej w 1720 r. Przyczynek do dziejów zamojskiej Rusi, „Zamojski 
Kwartalnik Kulturalny”, nr 1-2 (78-79), Zamość 2004, s. 49, 51.

50 T. Lipiński, O koronacjach…, op. cit., s. 467.
51 Notatka biskupa J. Suszy pochodzi z roku 1640; vide: J. Susza, Phoenix tertiato redivi-

vus…, op. cit., s. 97.
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Bożych, przed Cudownym Przenayczystszey Panny y Matki Obrazem Chełm-
skim [biskup zapewne woził ze sobą miniaturową kopię ikony chełmskiej] 
uczyniłem. Y dziwna rzecz: ledwom wymowił [modlitwę], wiatr płomień 
wbok od Budynkow obrocił; skry padaiace na samey gasły słomie. A za bu-
dynkiem słoma na ziemi zaięła się: y koł dębowy w płocie ogrodnym opodal 
budynku zapalił się: domowi zaś samemu, w kurzawie y w ogniu będącemu, 
nic szkody niestało się. W Rejowcu zaś jeden z mieszczan, Jan Markowicz 
wzrok utracił na szereg tygodni, ale wznoszone modły do Matki Boskiej 
Chełmskiej widzenie mu przywróciły52. Podobnie z utraty wzroku w 1644 
roku wyleczona tym sposobem została mieszczka Teodora Piotrowa.

16 marca 1774 roku przeprowadzona została ponowna wizytacja miej-
scowej cerkwi parafialnej p.w. św. Jerzego, na czele której stał Stefan Gru-
szecki - 30-letni paroch obrządku ruskiego (Ritus Rutheni)53. Oznaczałoby 
to, że wśród społeczności klucza rejowieckiego żyli jeszcze wyznawcy or-
todoksyjnego prawosławia. 

Z protokółu powizytacyjnego wynika, iż wprawdzie świątynia była stara, 
to jednak jej stan ogólny oceniono jako dobry54. W jej wnętrzu urządzono 
trzy ołtarzyki (wnosić z tego można, iż proces latynizacji cerkwi polegający 
m.in. na urządzaniu ołtarzy bocznych, także w Rejowcu, przynosił swo-
je owoce), zaś na kopule znajdowała się sygnaturka, którą obwieszczano 
rozpoczynanie mszy. Obok świątyni nadal znajdowała się dzwonnica po-
siadająca trzy dzwony. Przycerkiewny cmentarz, wprawdzie oparkaniony, 
wymagał jednak odnowy ogrodzenia.

52 Ibidem, s. 102.
53 APL, ChKGK, ks. 119, op.cit., k. 40v. Jak wyjaśniał bp Edward Likowski, Synody Die-

cezyi Chełmskiej obrządku wschodniego, Poznań 1902, s. 5-6, od dwóchset lat w Kościele Ru-
skim z ś. Kościołem Rzymskim zjednoczonym, zwyczaj odprawowania czytanej mszy śś jest 
zaprowadzony, z których [mszałów] cokolwiek wygodnie zachować może kapłan, jakie do mszy 
ś. śpiewanej są przepisane. Msze czytane, zwane też mszami suchymi, były zatem typo-
we dla cerkwi o obrządku ruskim (ritus rutheni), natomiast msze śpiewane odprawiano 
w cerkwiach rytu greckiego (ritus graeci). Z czasem jednak, gdy zaczęto w Chełmskiem 
latynizować obrządki cerkiewne, wprowadzono do cerkwi rytu ruskiego niektóre pieśni, 
np. przy modlitwie na Anioł Pański. Stąd też w zestawie ksiąg liturgicznych, jakie cerkiew 
charakteryzowana posiadała, znalazł się ochtaj. Dodajmy, że ród Gruszeckich bardzo był 
rozpowszechniony, głównie w powiecie krasnostawskim, co najmniej od początku wieku 
XVII, cf. APL, KZKr, Zapisy ks. 19, 20.

54 APL, ChKGK, ks. 119, op.cit., k. 39v-40v.
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Z ksiąg liturgicznych paroch posiadał wydane drukiem: ewangeliarz, 
tryfołoj55, ochtaj56, triod postny57, apostoł58, trebnik59, i psałterz oraz ręcz-
nie przepisany triod kwiecisty60. Ponadto w domu modlitwy znajdowały się 
wszystkie utensylia niezbędne do odprawiania służby Bożej, jak cynowa 
puszka na komunikanty, dwa kielichy tombakowe mszalne, srebrna lecz we-
wnątrz wyzłocona monstrancja z tzw. melchizedechem, czyli półksiężycem 
podtrzymującym hostię61, mosiężna kadzielnica zwana trybularzem, trzy 
pary cynowych lichtarzy, dwa krzyżyki i dwa dzwonki do Elewacyi. 

W porównaniu z wizytacjami sprzed trzydziestu i dwudziestu czterech 
laty, wyposażenie cerkwi tej nie wzbogaciło się o żadne nowe księgi litur-
giczne, a z utensyliów przybyła jedynie monstrancja. Ubył natomiast jeden 
dzwon z dzwonnicy.

Do parafii należały wówczas: Rejowiec, Rubie, Wereszcze i Stajne (zasta-
nawia w powizytacyjnym wykazie brak Kobylego).

W skład cerkiewnego beneficjum wchodziły już tylko dwa półłanki62 – oba 
na Chojeńszczyźnie (jeden z nich, zwany luterskim, przy Gościńcu Krupskim 
leżący, drugi zaś pod Górą Krasnostawską, u Granicy hruszowskiey na korcy 
trzy miary Raiowieckiey Starey), dwie łąki, w tym dawna kobylska i trzy ogro-
dy, z których na jednym znajdowała się plebania wraz z nowo wzniesiony-
mi zabudowaniami gospodarskimi. (Były to stodoła, obora z podszopiami, 
spichlerz y inne przybudynki). Trzeci z półłanków, także luterskim zwany 

55 Tryfołoj – to inna nazwa Tryfołogionu, czyli Minei Prazdniczej, tj. księgi liturgicznej 
zawierającej wykaz najważniejszych świąt stałych Kościoła Wschodniego, ku czci Chrystusa, 
Matki Bożej i szczególnie czczonych świętych; vide E. Pokrzyna, Słownik terminologiczny 
wyposażenia świątyń obrządku wschodniego z przydatkiem ikon maryjnych, Warszawa 2001, 
s. 75; Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w XVI-XVIII wieku, Olsztyn 2003, s. 165-166.

56 Ochtaj, czyli ośmiogłos – to księga liturgiczna zawierająca porządek służby Bożej 
w niedziele i dni powszednie, podzielona według ośmiu tonacji śpiewu liturgicznego; vide A. 
Znosko, Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski, op. cit., s. 211.

57 Triod postny – to księga liturgiczna zawierająca porządek nabożeństw w niedziele 
poprzedzające Wielki Post i w dni powszednie (począwszy od soboty mięsopustnej) oraz 
w okresie postnym – do Wielkiego Tygodnia, ibidem, s. 350, 440.

58 Apostoł czyli lekcjonarz – to księga liturgiczna zawierająca Dzieje Apostolskie i Listy. 
Całość była podzielona na perykopy lekcyjne, co pozwalało na czytanie lekcji w czasie całego 
roku liturgicznego; ibidem, s. 14.

59 Trebnik – to księga posług religijnych, zawierająca porządek udzielania różnych sa-
kramentów (z wyjątkiem święceń kapłańskich) oraz modlitwy i błogosławieństwa na różne 
okazje; ibidem, s. 349, 440.

60 Triod kwiecisty (pentikostarion, triod cwitny) – to księga liturgiczna zawierająca porządek 
nabożeństw dla świat ruchomych przypadających w okresie wielkanocnym; ibidem, s. 350-351.

61 J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka…, op. cit., t. 2, Warszawa 
1902, s. 919.

62 APL, ChKGk, ks. 119, op. cit., k.40-40v.
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i znajdujący się o Miedze Leynika y Szafrana, poddanych Kobylskich, został 
wbrew kolatorskiemu zapisowi z 1720 roku dołączony do pól dworskich, 
jako rzekomo cerkwi nienależny63.

Zgodnie natomiast z kolatorskim pozwoleniem, paroch miał prawo do 
warzenia piwa, sycenia miodu i palenia gorzałki na własną swoię domowę po-
trzebę, a także prawo do mielenia zboża na mąkę w młynach pańskich oraz 
do wyrębu drzewa z pańskich lasów na opał i na cele budowlane64.

Ci z wiernych Rusinów i Polaków - a naliczono ich w sumie 200 do spowie-
dzi sposobnych – którzy gospodarowali na półłankach, zobowiązani byli do 
oddawania parochowi - w ramach dziesięciny - połowy kopy żyta, zaś ćwierć-
łanowi – piętnastu snopów, bez żadney sprzeczki65. 

O jakości pracy duszpasterskiej kolejnego parocha – Ludwika Gruszeckiego 
(brat Stefana ?) świadczyć może pismo z dnia 27 marca 1786 roku skierowane 
doń przez biskupa chełmskiego Teodozjusza Rostockiego. Ordynariusz cerkwi 
unickich napisał wprost: Że zaś Wsc Twoia gdyś był u Nas na Examinie trunkiem 
mieć głowę zapruszoną okazałeś się, abyś za to odpowiedział, y dalsze doświadcze-
nie z Teologii Moralney przed Nami Pasterzem, lub naznaczonemi od Nas osoba-
mi uczynił, stawić się masz na dniu jutrzejszym przed Nami y Sądem Naszym66.

Ponieważ zdarzyło się to przed świętami wielkanocnymi, przeto purpu-
rat, w celu wygłoszenia nauk rekolekcyjnych i odprawienia spowiedzi, skie-
rował do cerkwi rejowieckiej spowiednika katedry chełmskiej – Sebastiana 
Smitkę. Podkreślił on przy tym, iż były to czasy, w których największa iest 
umieiętność Parocha y dzielność usłużenia Duszom ludzkim67. Z uwagi na 
dość popularne wówczas wśród duchownych unickich nieobyczajne zacho-
wania68, na kilku z nich nałożył biskup obowiązek odbycia rocznych nauk 
z teologii moralnej (objęły one plebanów z Czerniejowa, Depułtycz, Kamie-
nia, Rejowca, Serebryszcza i Sielca)69. 

6 marca 1789 roku przeprowadzono w Rejowcu następną wizytację cerkwi 
pod Tytułem ŚO Michała Archanioła70, którą nazwano w protokóle powizyta-

63 Ibidem, k. 40.
64 Ibidem, k. 40v.
65 Ibidem.
66 APL, ChKGk, ks. 4, op. cit., s. 28.
67 Ibidem.
68 Do przypadków wcale nierzadkich należało zachowanie ówczesnego administratora 

cerkwi w Piszczacu, który zwykł często nałogowi Piiaństwa ulegać y trunkiem zapruszoną ma-
iąc głowę Sakramenta SS administrować; ibidem, s. 55.

69 Ibidem, s. 52.
70 APL, ChKGk, ks. 131, k. 265. Jak wynika z badań Pawła Sygowskiego, Unicka diece-

zja chełmska w protokołach wizytacyjnych biskupa Maksymiliana Ryłły z lat 1759-1762 [w:] 
Polska-Ukraina.1000 lat sąsiedztwa, t. 5, Miejsce i rola kościoła greckokatolickiego w kościele 
powszechnym. Separatum, Przemyśl 2000, s. 244, było to najczęściej używane wezwanie dla 
cerkwi greckokatolickich.
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cyjnym – parochialną. Czyżby właściwa parafialna cerkiew pw. św. Jerzego, 
wizytowana w 1774 roku, została zamknięta, rozebrana lub nieszczęśliwie 
spalona? Wprawdzie dotychczasowe dociekania nie dały na to pytanie jed-
noznacznej odpowiedzi, to jednak można domniemywać, iż zgorzała ona, 
przynajmniej częściowo (co wykluczało jej dalsze użytkowanie), w wielkim 
pożarze Rejowca, jaki wydarzył się w 1776 roku. Pisałem o nim szerzej w po-
przednim podrozdziale. Jedno jest pewne – od tego czasu w dokumentach 
konsystorza greckokatolickiego brak jest jakiejkolwiek wzmianki o cerkwi 
p.w. św. Jerzego w Rejowcu.

Mogło być zatem tak, iż zachowanej cerkwi św. Michała nadany został 
status świątyni parafialnej, natomiast administrator mocno zdewastowanego 
lub rozebranego obiektu p.w. św. Jerzego przeszedł do owej jako duchowny 
pomocniczy. Prawdopodobnie również nadającą się do użytku część utensy-
liów i innego ruchomego wyposażenia włączono do inwentarza nowo miano-
wanej cerkwi parafialnej.

 Pośredniego dowodu na to, że sanktuarium p.w. w. Jerzego już wówczas 
nie funkcjonowało, a parocha przeniesiono do cerkwi istniejącej, dostarcza 
zapis powizytacyjny mówiący o parochach, którym nakazano wypełniać róż-
ne powinności. Te były zaś miedzy innymi: spowiadać się często dla przykła-
du swych Parochian, powołać bractwo przycerkiewne, które zajmowałoby 
się odwiedzaniem chorych i ubogich, modleniem się z nimi, a w przypad-
kach śmierci – grzebaniem ich ciał na koszt własnej kasy71, nawracać lud 
porzucony swey Pastwie (czyżby aluzja do wyznawców prawosławia?), uczyć 
go artykułów wiary pod utratą Zbawienia, nie udzielać sakramentu małżeń-
stwa osobom nieznającym Składu Apostolskiego, pacierza oraz przykazań 
Bożych i kościelnych, poki tego wszystkiego nie staną się umieiętnemi, oprócz 
mszy niedzielnych i świątecznych odprawiać jutrznie i nieszpory (co czynio-
no w kościołach katolickich), zachowując wszystkie Ceremonie od Kościoła 
Wschodniego przypisane, a wreszcie czytać teologię moralną oraz wystrzegać 
się pijaństwa (! - zjawisko wówczas wśród duchownych greckokatolickich 
nierzadkie) y zbytniey z swemi Parafianami poufałości72. Ciężar gatunkowy 
zaleceń i nakazów pokazuje zakres zaniedbań oraz postępków miejscowego 
duchowieństwa cerkiewnego. Mówiąc najogólniej, poziom pracy duszpaster-
skiej parochów nie odbiegał znacząco od stanu fizycznego samej świątyni.

Ten stan zaś był na ogół zły, a najpilniejszej naprawy wymagały dziurawy 
dach, kopuła z sygnaturką i okna. Wolą Wiktoryna Zaleskiego, jako kola-
tora tej świątyni, było wystawienie nowej, murowanej. Postawił on jednak 
warunek, aby wierni dopomogli w zwiezieniu materiałów budowlanych oraz 

71 APL, ChKGk, ks. 131, op. cit., k. 266; podobne bractwo, lecz wyznania mojżeszowego, 
istniało wówczas w Chełmie; vide APL, KGCh, RMO, ks. 58, op. cit., k. 277.

72 Ibidem, k. 266-266v.
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opodatkowali się na rzecz tej sakralnej inwestycji73. W przeciwnym razie 
świątyni groziło zainterdykowanie, czyli zamkniecie z powodu bezpośrednie-
go zagrożenia zawaleniem się jej. Zaniedbania poprzednich parochów i tutaj 
były widoczne.

Zalecenie zachowania w istniejącej cerkwi p.w. św. Michała Archanioła 
(przypomnę – patrona Rusi) obrządku liturgicznego charakterystycznego 
dla Kościoła Wschodniego, odczytuję jako pojednawczy gest w stosunku do 
dyzunitów rejowieckich. 

Okazać sie wkrótce miało, że zamiary swe w stosunku do wiernych uni-
ckich (i dyzunickich ?) dziedzic rejowiecki wypełnił jedynie częściowo, re-
montując doraźnie obiekt istniejący. Dopiero w roku 1796, a więc na dwa 
lata przed śmiercią, Zaleski nakazał rozebrać cerkiew drewnianą, a na jej 
miejscu zaczął wznosić kościół murowany74. Budowę świątyni dokończyli, 
zapewne jeszcze u schyłku wieku XVIII, kolejny jej kolator - Józef Kajetan 
Ossoliński75 lub jego żona Marianna. Była to budowla jednonawowa, loko-
wana na osi ES-NW, o wymiarach 23,55x13,55 m, z wydzielonym wewnątrz 
prezbiterium o powierzchni 21,5 m2. Po jego bokach ulokowane były dwie 
zakrystie z lożami na piętrze. Świątynia ogrzewana była klasycystycznym 
kominkiem, wmurowanym w ścianę po prawej jej stronie76. We dnie oświet-
lało ją światło naturalne przedostające się przez 13 okien. Od strony wejścio-
wej (ściana węższa budynku) znajdowała się płyta chóralna wsparta na dwu 
filarach, pod którą urządzono małą kruchtę77.

Wewnątrz cerkwi zbudowano trzy ołtarze, Sztuką stolarską i Snycerską 
udziełane, wszystkie malowane w różnych Kolorach z Żyłkami posrebrzane-
mi (były to ołtarze typu łacińskiego78). Z czasem przydano dwa dodatkowe 
drewniane ołtarze, o których wspominał Piotr Majewski79.

Ołtarz główny, zwany też Wielkim, zdobił obraz patrona cerkwi, nad 
którym znajdował baldachim do wystawienia Sanctissimum. W ołtarzowej 

73 APL, ChKGk, ks.131, op. cit., k.266.
74 APL, ChKGk, ks. 449, op. cit., k. 6v.; świątynia ta, po odrestaurowaniu, pełni obecnie 

funkcję kaplicy cmentarnej. Znaczące wydatki w przywróceniu cerkwi do pierwotnego stanu 
poniósł Wacław Zajączkowski ze Stanów Zjednoczonych, którego przodkowie wywodzili się 
z Rejowca. Jego śmierć przerwała prace renowacyjne, a niefrasobliwość powiatowego kon-
serwatora zabytków doprowadziła przed kilkunastu laty do ponownej dewastacji obiektu. 
W efekcie konieczna stała się powtórna jego rewitalizacja kosztem budżetu państwa. 

75 P. Majewski, Zespół cerkiewny…, op. cit., s. 39; tamże dokładny opis budynku w stanie 
przed wspołczesną renowacją, zilustrowany wieloma fotografiami, wykonanymi głównie 
w roku 1980.

76 Ibidem, s. 50.
77 Ibidem, s. 51-52.
78 APL, ChKGk, ks.131, op. cit., s. 261.
79 P. Majewski, Zespół cerkiewny…, op. cit., s. 42.
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wnęce80 umieszczone były cyborium, czyli tabernakulum, krzyż cynowy 
z pasją, 4 cynowe lichtarze oraz misa ołtarzowa zwana antymisem i służąca 
do umieszczania w niej pateny i kielicha81, ofiarowana przez biskupa Maksy-
miliana Ryłłę.

W prawym ołtarzu znajdował się obraz św. Jerzego, zapewne pochodzący 
z bliźniaczej, nieistniejącej już cerkwi p.w. św. Jerzego, a na mensie, czyli 
płycie ołtarzowej, umieszczony był portatyl – przenośny ołtarzyk w kształcie 
kamiennej tablicy, poświęcony przez biskupa. Można było go ustawiać także 
na zewnątrz cerkwi, do odprawiania liturgii na ołtarzu niepoświęconym82.

W ołtarzu lewym, ozdobionym obrazem N. M. Panny z Szatą Srebrną ro-
boty malarskiey, roboty zaś Złotniczey Koron Srebrnych83 dwie pozłacanych ma-
jącym, umieszczone były krzyż drewniany z Passyą Kościaną, drugi antymis, 
również dar od biskupa, oraz 4 lichtarze.

Każdą z płyt ołtarzowych przykrywano trzema obrusami, a ich dolne czę-
ści osłaniano tzw. antepediami, tj. zasłonami (z kartonu lub jedwabiu).

Cerkiew wyposażona była ponadto w dwie jedwabne chorągwie, obraz 
Processyonalny oraz krzyż przenośny.

Do odprawiania mszy paroch używał jednego z siedmiu apparatów, czyli 
kompletnych ornatów. Z ksiąg liturgicznych cerkiew wzbogaciła się o dwa 
tzw. poczajowskie mszały, zawierające odniesienia do mszałów rzymskoka-
tolickich. Dysponowała ona także starym mszałem uniowskim, ewangelią 
w skurke oprawną i innymi księgami liturgicznymi, możliwe, iż pochodzący-
mi z nieistniejącej już cerkwi pw. św. Jerzego.

W wieku XIX doszło do zmian w wystroju i urządzeniu cerkwi p.w. św. 
Michała, co udowodnił przytaczany już P. Majewski84.

Beneficjum cerkiewne obejmowało ogółem 1,75 łana gruntów rolnych 
(ok. 29,5 ha), na których wysiewano 20 korców zboża miary Królewskiej. 
(Oznacza to, iż na 1 ha pola wysiewano nieco ponad 110 kg żyta lub 115 kg 
pszenicy, czyli mniej więcej o połowę mniej niż obecnie). 

W porównaniu z zapisem kolatorskim Stanisława Mateusza Rzewuskie-
go z 1720 roku beneficjum wzbogaciło się o jeszcze jedną łąkę znajdującą się 
między drogą Rubieńską i Łąką Pańską. 

Plebania oraz zabudowania gospodarcze wzniesione zostały kosztem pa-
rocha Stefana Gruszeckiego i znajdowały się w dobrym stanie.

Ponieważ różne były pory odprawiania mszy w cerkwiach należących do 
diecezji chełmskiej, podczas II synodu diecezjalnego w 1792 roku postano-

80 Ibidem, 49.
81 Cf. B. S. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1, cz. 1, op. cit., Warszawa 1807, s. 21.
82 Cf. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka…, op. cit., t. 4, Warszawa 1908, s. 719.
83 Korony na obrazie świadczą dowodnie, że była to cerkiew rytu greckounickiego.
84 P. Majewski, Zespół cerkiewny…, op. cit., s. 42-43.
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wiono, aby ani raniey iak o dziesiątey godzinie, ani późniey iak o iedenastey 
przed Południem ze mszą wychodzić85. 

Tymczasem jak wynika z Porządku praktyk nabożnych tak w niedziele 
jako i doroczne święta86, zamieszczonego w protokole powizytacyjnym doty-
czącym kościoła w Pawłowie i spisanego tamże 6 października 1799 roku, 
miejscowy pleban znacznie bardziej dbał o życie duchowe parafian. Pisałem 
już, że parafia pawłowska była największą podstawową jednostką organi-
zacyjną dekanatu chełmskiego i najludniejszą. Wymagało to zwiększenia 
liczby mszy i nabożeństw w niedziele i święta tak, iżby odbywały się one 
praktycznie od rana niemal do wieczora (z przerwą popołudniową na obiad 
i odpoczynek). Chodziło bowiem o to, aby wierni nawet z najodleglejszych 
wsi mogli uczestniczyć we wspólnej modlitwie niedzielnej. I tak, w sobotę 
lub w wigilię święta kościelnego przypadającego na dowolny dzień tygodnia, 
odbywała się tzw. śpiewana wieczerza, podczas której zanoszono modły 
w różnych intencjach. 

W poranek świąteczny lub niedzielny około godziny siódmej odprawia-
no jutrznię, a po niej mszę podstawową za zmarłych z udziałem co najmniej 
paru kapłanów. Następnie duchowni wspólnie z ludem Bożym recytowali 
modlitwy poranne.

O godzinie ósmej inwokowano Godzinki lub odmawiano różaniec, a orga-
nista wraz z wiernymi śpiewał pieśni pochwalne na cześć Boga. W tym też 
czasie odbywała się spowiedź uszna.

O godzinie dziesiątej czytane były fragmenty Ewangelii, czyli nauki 
chrześcijańskiej, słuchano też katechezy kapłana, odmawiano wspólnie mod-
litwę niedzielną, dekalog i wspominano cnoty Boskie (wiarę, nadzieję i mi-
łość). Pół godziny później następowało pokropienie zgromadzonych wodą 
święconą, odbywano procesję oraz mszę śpiewaną przy sześciu zapalonych 
świecach87.

O godzinie drugiej po południu pleban udzielał katechezy dla młodzieży, 
odmawiał z nią różaniec i litanię do Imienia Jezus, a około godziny osiemna-
stej – prowadził mszę wieczorną połączoną z pozdrowieniem anielskim.

W przypadkach bolesnych (śmierć członka rodziny) i w innych szczegól-
nych intencjach odprawiano dodatkową wieczorną mszę, podczas której śpie-
wano suplikacje połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu88. 

O ile zatem pleban i wikariusz przez robocze dni tygodnia wykonywali je-
dynie doraźne posługi (chodzenie z wiatykiem, grzebanie zmarłych), o tyle 

85 APL, ChKGk, ks. 6, s. 127. Synod ten odbył się w dwu terminach, tj. 15 kwietnia 1792 r. 
w Wiszniowicach i 21 kwietnia w katedrze chełmskiej; vide: E. Likowski, Synody Diecezji …, 
op. cit., s. 20.

86 AAL, KGL, Actus Visitationis Generalia Decanatus Helmensis, ks. 197, s. 370-371.
87 Ibidem, s. 370.
88 Ibidem, s. 371.
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w niedziele i święta w pełni oddawali się swoim parafianom i służbie Bogu. 
Trzeba bowiem mieć wciąż na uwadze fakt, iż Pawłów, podobnie jak inne 
miejscowości w tej parafii, stanowił zróżnicowaną wyznaniowo społeczność. 
W niektórych wsiach wiarę rzymskokatolicką wyznawały jedynie nieliczne 
rodziny. Pleban łaciński musiał zatem wykazywać szczególną aktywność 
duszpasterską w stosunku do własnych wiernych, aby nie tracili kontaktu 
z kościołem parafialnym, zwłaszcza, iż świątynia znajdowała się pod bez-
pośrednim zarządem biskupa. Było tych parafian w roku 1792 do spowiedzi 
zdatnych 1875 ogółem89.

Szło zatem w ogólności o rząd dusz na tak rozległym obszarowo terenie.
W roku 1797 naliczono na obszarze dóbr rejowieckich (Rejowiec, Koby-

le, Rubie, Wólka Rejowiecka, Wereszcze Małe) łącznie 44 domy katolickie. 
W samym Pawłowie natomiast takich domów było 5690. Liczby te pokazują, 
iż w całym kluczu rejowieckim chrześcijanie (rzymskokatoliccy i grekokato-
licy, może nieliczni prawosławni) stanowili większość wyznaniową. Dopiero 
w perspektywie następnego ćwierćwiecza proporcje te miały ulec zmianie 
na korzyść ludności starozakonnej. 

Musiało dochodzić czasem do spięć z parochami greckokatolickimi, 
skoro wizytator, kanonik chełmski Daniel Hajewski zalecił duszpasterzom 
pawłowskim, by w przypadkach doznanych szkód ze strony cerkwi, sprawy 
kierowali do sądów świeckich.

(Inny zgoła obraz współżycia rzymskich katolików z unitami nakreślił 
Eugeniusz Wilkowski, zdaniem którego między ludnością unicką, najczęściej 
„rusińską”, a polską, miedzy duchownymi a wiernymi obydwóch obrządków 
panowała na ogół zgoda91).

Wizytator polecił także plebanowi, by autorytatywnie publicznie napiętno-
wał kupców żydowskich z Rejowca i Siedliszcza, którzy w niedziele otwiera-
li swe punkty handlowe, wystawiając do sprzedaży różne towary92.

Przy kościele pawłowskim znajdowały się rezydencja biskupia93, w której 
mieszkał proboszcz oraz dom wikariusza i szpital pod iednym Dachem na 
nowo 1795 Roku Pobite [tj. pokryte gontami]. 

Nadmienić należy – przynajmniej wybiórczo - o niektórych postanowie-
niach diecezjalnych synodów obrządku greckokatolickiego, dotyczących 
– co oczywiste – również cerkwi rejowieckiej. Pierwszy taki synod odbył się 

89 AAL, KGL, Rep.60A I, s. nlb.
90 AAL, KGL, Rep. 60A, ks. 196, Spis beneficjów Kościelnych Miast, Miasteczek i wsi do nich 

należących, do Dyecezyi Chełmsko-Lubelskiej zaliczających się, za rządu Austriackiego w r. 1797 
sporządzony, k. 98.

91 E. Wilkowski, Unici na Ziemi Chełmskiej…, op. cit., s. 31.
92 AAL, KGL Actus Visitationis…, op. cit., ks. 197, s. 318.
93 Biskupem był wówczas ks. Wojciech Leszczyc-Skaszewski; vide S. Chodyński, Chełm-

skie biskupstwo obrządku łacińskiego [w:] Encyklopedia kościelna, t. 3, Warszawa 1874, s. 252.
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w katedrze chełmskiej w maju roku pamiętnego 1791, przy zgromadzeniu 
wszystkich X.X. Plebanów całej Dyecezyi listem Pasterskim zwołanych94. W celu 
ujednolicenia obrządku cerkwi rytu ruteńskiego (moskiewskiego) z rytem 
greckim, postanowiono, że do mszy śpiewanych lub czytanych, jakie lokalnie 
odprawiano, mimo iż od dwóchset lat w Kościele Ruskim z ś. Kościołem Rzym-
skim zjednoczonym zwyczaj odprawowania czytanych mszy śś. jest zaprowadzony, 
kapłani powinni zachować pewne reguły słowne, tak przed czytaniem ewan-
gelii, jak również na zakończenie śpiewanych i czytanych mszy, także tych, 
które zamówiono za odpuszczenie grzechów zmarłym95. Synod nie likwidował 
zatem żadnej z form liturgii, a jedynie wprowadził do nich jednolite teksty mó-
wione. Zalecił także synod plebanom, aby nakłaniali parochian do odbywa-
nia, przynajmniej cztery razy do roku, tj. po okresach postu96, sakramentalnej 
Pokuty i przyjmowania komunii97. Plebani uznali też przechodzenie z jednego 
obrządku do drugiego – bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej – za grzeszenie 
przeciwko prawu przyrodzonemu, jak kościelnemu98.

Podczas II synodu uchwalono świąteczne obchodzenie dnia 3 maja i na 
ten dzień przeniesiono uroczystą pamiątkę św. Jerzego Męczennika (z 23 
kwietnia). Zebrani skierowali też żądanie pod adresem Seminarium Die-
cezjalnego, aby nie przyjmowało innych uczniów, jak tylko w szkołach ła-
cińskich edukowanych i pochodzących z rodzin parochów99. Synod dozwolił 
natomiast wdowom i osieroconym dzieciom po parochach na roczne korzy-
stanie z funduszu cerkiewnego przy pozostawieniu dziesiątej jego części no-
wemu kapłanowi.

Podczas III synodu, który zjechawszy się do wioski biskupiej Pokrówki, 
w cerkwi tamecznej otworzony był dnia 10 maja 1793 roku, podjęto decyzję, 
chcąc znieść wielki nierząd w miejscach niektórych praktykowany, że wikariu-
sze nie maja prawa oddalania się od przydzielonych im cerkwi i samowolne-
go instalowania się w innych100.

Podczas kolejnego synodu ustanowiono 10 dekanatów, a cerkiew rejo-
wiecka przypisana została dekanatowi chełmskiemu101.

94 E. Likowski, Synody Diecezji Chełmskiej…, op. cit., s. 5. W synodzie nie wziął udziału 
jedynie paroch rejowiecki.

95 Ibidem, s. 5-6.
96 W cerkwiach unickich obowiązywały wówczas cztery posty: wielki, czyli siedmiotygo-

dniowy przed Wielkanocą, krótki, poprzedzający święto Piotra i Pawła, dwutygodniowy przed 
świętem Wniebowzięcia Matki Bożej i adwentowy – sześcioniedzielny, ibidem, s. 9-10.

97 Ibidem, s. 7.
98 Ibidem, s. 8.
99 Ibidem, s. 18; również i w tym synodzie nie uczestniczył ówczesny paroch rejowiecki 

– ks. Stefan Gruszecki.
100 Ibidem, s. 23.
101 Ibidem, s. 26-27.
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Piąty synod, zebrany 16 czerwca 1796 roku w Pokrówce, postanowił, iż 
każdorocznie obowiązywać będzie 28 świąt jako dni wolnych od pracy (tak-
że pańszczyźnianej)102. Przy okazji warto odnotować, iż roku tego panują-
ca w każdej parafii chełmskiej ospa, wiele dzieci przyprawiła o śmierć, co 
skrupulatnie odnotował synod szósty103. Biskup chełmski polecił wówczas 
dziekanom, aby wprowadzili w cerkwiach parafialnych obowiązek spisywa-
nia metryk chrztów, zgonów i zaślubin, według wzoru opracowanego przez 
władze austriackie104. Parochowie wspomnieli też w swym protokóle o dość 
częstych przypadkach przechodzenia wiernych na obrządek łaciński.

Na synodzie 12, ostatnim z tu wspomnianych, zalecono wszystkim paro-
chom, aby spopularyzowali wśród wiernych szczepienia przeciw ospie105.

Należy nadmienić, iż niedługo przed zakończeniem pobożnego życia Wik-
toryn Zaleski pozyskał dla prywatnej kaplicy pałacowej kapelana, który jed-
nak przerwał swą służbę wkrótce po zgonie dziedzica106. Kaplica ta znajdo-
wała się w pałacu Zaleskich (istniejącym do dziś). Z powodu bezdzietności 
Wiktoryna dobra rejowieckie odziedziczyła po nim bratanica, córka Piotra 
Zaleskiego - Marianna Barbara, od 1781 roku żona Józefa Ossolińskiego107.

W czerwcu lub lipcu roku 1793 zmarł pleban cerkwi rejowieckiej – wieleb-
ny Stefan Gruszecki. Wiktoryn na Zalesiu i Rejowcu Ligemberg Zaleski108, 
pomnijmy, Orderow Polskich Orła Białego109 i Świętego Stanisława110 Kawa-
ler, jako kolator zaproponował na wakujące stanowisko ks. Jana Biruntowi-
cza, w miejscowej cerkwi przez niejaki czas wyprobowanego w sprawowaniu 
się przystoinym111. Wcześniej był on administratorem cerkwi wereszczyń-
skiej i andrzejowskiej, a do Rejowca przybył tuż po zgonie Gruszeckiego, 
przyjmując czasowy nadzór nad cerkwią i plebanią. W ten sposób Zaleski 
nie dopuścił do ewentualnej grabieży cerkwi i plebańskich zabudowań.

102 Ibidem, s. 35.
103 Ibidem, s. 39.
104 Ibidem.
105 Ibidem, s. 69; synod ten odbył się w Pokrówce dnia 31 maja 1803 r.
106 AAL, KGL Actus Visitationis…, op. cit., ks. 197, s. 317.
107 D. i Z. Kalinowscy, Rejowiec…, op. cit., s. 16.
108 Cytowany wcześniej M. Mieses, Polacy-chrześcijanie…, op. cit., s. 286, uznał Zaleskich 

vel Zalewskich za starą rodzinę frankistowską.
109 Order Orła Białego, ustanowiony 1 listopada 1705 r. przez króla Augusta II w Tykoci-

nie, wygasł po III rozbiorze Polski. Przyznawanie jego wznowiono w roku 1807. Po upadku 
powstania listopadowego został włączony w poczet odznaczeń rosyjskich wraz z Orderem 
św. Stanisława. 

110 Order św. Stanisława został ustanowiony w 1765 r. przez króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego; w latach 1765-1813 jako polski order rycerski, przyznawany jedynie szla-
chetnie urodzonym (szlachectwo udowodnione do czwartego pokolenia).

111 APL, ChKGk, ks. 5, k. 146v.
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Pismem z dnia 29 lipca 1793 roku Porfiriusz Skarbek Ważyński powiado-
mił ks. Pawła Lucińskiego – dziekana krasnostawskiego o swej aprobacie 
udzielonej ks. Janowi Biruntowiczowi na parocha cerkwi w Rejowcu oraz 
polecił dziekanowi, aby temuż Biruntowiczowi rejowiecką świątynię w Rząd 
podał i onegoż aktualnym Administratorem ogłosił112. Na mocy pisma admi-
nistratora dekanatu z dnia 30 grudnia ks. Biruntowicz został w rejowieckiej 
cerkwi zainstalowany, przyjmując obowiązki parocha z dniem 1 stycznia 
1794 roku. Administrował on świątynią aż do śmierci, która nastąpiła mię-
dzy 22 a 28 marca 1804 roku113. 

10 kwietnia 1797 roku Biruntowicz sporządził zestawienie prowentu, czy-
li dochodu z gruntów rolnych oraz wydatków ponoszonych corocznie na ich 
uprawę. I tak:

a) z łanu (ager dictum laneus) położonego przy drodze krasnostawskiej 
paroch zbierał 25 kóp zboża, dających 15 korców ziarna; plonowanie 
wynosiło zatem ok. 0,6 korca/kopę (czyli nieco ponad 146 kg żyta lub 
151 kg pszenicy z hektara),

b) z półłanka leżącego również przy trakcie krasnostawskim, uzyskiwa-
no 8 korców zboża, a więc plonowanie było podobne,

c) z ćwierci łanu położonego przy drodze do Hruszowa zbierano najwię-
cej; w latach urodzajnych było to 30 kóp, a w latach gorszych – 15, ale 
też wysiewano co najmniej o 1/3 ziarna więcej.

Paroch posiadał również, jak to z wcześniejszych erekcji wynikało, dwie 
łąki, w tym jedną przy drodze do Rubiego oraz dwa piaszczyste ogrody. Zbierał 
też od poddanych włościan 18 kóp zboża dziesięcinnego. W sumie dochody 
z tych gruntów oraz z opłat za usługi kościelne ks. Biruntowicz wyszacował 
na 182 floreny114.

Wiarygodność tego zestawienia potwierdzili famatis Civibus czyli sławet-
ni mieszczanie rejowieccy w osobach Stefana Mycia, Jana Zająca i Antoniego 
Chodorowskiego.

Interesująco przedstawiał się również rejestr wydatków ponoszonych 
przez parocha w związku z prowadzeniem prac agrotechnicznych na posia-
danych gruntach oraz na opłacenie podatków.

Podatki, wedle oświadczenia ks. Biruntowicza, pochłaniały około 1/3 do-
chodów. Ponadto na podorywkę, orkę i bronowanie łanu (na którym była 
prima gleba) duchowny płacił 31,25 florenów. Na obsianie półłanka wydawał 
17 florenów. Prace agrotechniczne na ćwierćłanku (najwidoczniej część pół-
łanka była zamiennie ugorowana) kosztowały 8 florenów. Orka w ogrodzie 
kosztowała 3 floreny, a za wykoszenie łąki trzeba było zapłacić 32 kosarzom 

112 Ibidem, 
113 APL, ChKGk, ks. 17, k. 237, 240.
114 APL, ChKGk, ks. 448, op. cit., k. 10-10v.
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(każdy kosił tylko jeden pokos, co przyspieszało kośbę) i tyluż zbieraczom 
siana - 16 florenów. Doliczając koszt zwózki i ręcznej młocki zboża, także dzie-
sięcinnego, pleban wydawał w sumie 141,25 florenów115. Oznaczało to, że czy-
sty roczny dochód ks. Biruntowicza przekraczał rocznie ledwie 40 florenów. 
Przy takich dochodach trudno doprawdy było generować oszczędności.

We wsiach Rubie, Kobyle, Wereszcze Małe i Stajne utrzymana była nadal 
dziesięcina, najwidoczniej jednak z powodu zubożenia włościan, liczona po 
15 snopów żyta od jednego domu, a nie od ćwierci łana.116

23 września 1802 roku sporządzone zostały dokładny inwentarz cerkwi117 
i plebanii oraz szacunkowe zestawienie zbiorów zbóż i wielkości wysiewa-
nego ziarna. (Jak już nadmieniłem, kolatorką parafialnej cerkwi pod wezwa-
niem Michała Archanioła była naonczas Marianna z Zaleskich Ossolińska). 
Z zestawienia owego wynika, co następuje: 

a) cerkiew, wzniesiona z cegły (zapewne pochodzącej z rubieńskiej ce-
gielni), miała dach pokryty gontami; posadzka wewnątrz świątyni 
była brukowana, po lewej zaś stronie ołtarza znajdowała się zakrystia 
z solidnymi drzwiami118, 

b) obok cerkwi posadowiona była drewniana dzwonnica, wsparta na czte-
rech filarach (podporach),

c) budynek świątyni otaczał niewielki cmentarz, mający w obwodzie 50 
sążni (orgias), czyli niecałe 90 metrów119 i okolony drewnianym, sta-
rym już, płotem z dwoma bramami (od wschodu i zachodu), 

d) dom parocha, opatrzony numerem 43, miał wymiary 7x3 sążnie i wy-
konany był z drewna, pokryty gontami oraz zaopatrzony w gliniany 
komin nad dach wywiedziony; przez środek domu przechodziła sień, 
z której na lewo prowadziły drzwi do sypialni parocha, ogrzewa-
nej przez piec kaflowy, mającej podłogę z desek i dwa owalne okna 
w drewno oprawne, na prawo zaś sieni znajdował się pokój dla czela-
dzi z podobnym wyposażeniem i oknami120,

e) obok plebanii pod wspólnym dachem znajdowało się 5 chlewów o wy-
miarach 12x30 sążni,

115 Ibidem, k. 15-15v.
116 Ibidem, k. 6v.
117 Nie miał racji Czesław Kiełboń, Dawna cerkiew…, op. cit., ks. 476, s. 12, pisząc, iż inwen-

tarz cerkwi rejowieckiej z 1802 r. się nie zachował. W rzeczywistości znajduje się on w księdze 
448 Chełmskiego Konsystorza Grecko-Katolickiego, k. 3-6v (tekst po części łaciński).

118 Podzielam pogląd Cz. Kiełbonia, iż na podstawie zachowanych dokumentów nie moż-
na określić dokładnej daty zakończenia budowy cerkwi murowanej, której wznoszenie roz-
począł Wiktoryn Zaleski.

119 Do obliczeń przyjęto długość sążnia wynoszącą 172,8 cm; vide J. Szymański, Nauki 
pomocnicze…, op. cit., s. 180.

120 APL, ChKGk, ks. 448, op. cit., k. 4v.
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f) na podwórcu plebanii znajdowały się także drewniana obora z dwu-
skrzydłowymi drzwiami oraz dwie stodoły kryte słomą, w których 
znajdowały się wydzielone zasieki na ziarno,

g) kompleks budynków gospodarczych uzupełniały spichlerz drewniany 
o wymiarach 2x2 sążnie i znajdująca się naprzeciw niego piwnica do 
przechowywania warzyw na czas zimy. 

Plebania oraz zabudowania gospodarcze zostały wzniesione staraniem 
poprzedniego parocha Stefana Gruszeckiego121, przy pomocy mieszkańców, 
którzy w wyznaczonym letnim terminie je budowali oraz dodatkowo opodat-
kowali się na ten cel.

Aby zakończyć wątek tego duchownego, godzi się zaznaczyć, że żył on 
zaledwie 36 lat, będąc w stanie duchownym i małżeńskim lat 12122, a pro-
boszczem rejowieckim przez jedną dekadę. W testamencie, spisanym 29 
stycznia 1804 roku w plebanii rejowieckiej przy obecności miejscowego eko-
noma – Kazimierza Wiklińskiego oraz Stanisława Orłowskiego z Krasnego-
stawu, ks. Biruntowicz na wstępie wyraził życzenie, aby pochować jego ciało 
w Ziemi przy Cerkwi świętey Reiowieckiey123, aczkolwiek na ceremonię po-
grzebową, jak oświadczył, nie ma gotowych pieniędzy.

Pleban pozostawiał jednak inwentarz żywy i martwy, zboże w snopach, 
zasiewy i pasiekę, zaleciwszy żonie i wyznaczonym jej opiekunom zbycie 
części dobytku. Pieniędzmi pochodzącymi z jego sprzedaży należało opłacić 
księży uczestniczących w pogrzebie w kwocie złotych 100, i taką samą kwo-
tę przeznaczyć na potrzeby świątyni. Trzecie Sto Złł paroch zapisał teściowej 
za iey przychylność ku nam, y oraz aby ta rownie ode mnie pamiątkę miała124. 
Pozostał także skrypt dłużny na kwotę 866 złotych wystawiony przez Żyda 
– Lipę, Kupca y Obywatela Rejowieckiego, który należało wyegzekwować 
i zagwarantować utrzymanie pozostającej rodzinie125.

Z inwentarza żywego duchowny zapisał żonie 2 klacze stare, parę źre-
biąt, 3 krowy mleczne, 6 wołów, 3 ciołki (buhajki) czteroletnie i 2 młodsze, 
8 owiec, maciorę starą iedną, 3 wieprze w różnym wieku i 11 pni pszczół. 
Ponadto do rozporządzenia pozostało 60 kóp niemłóconego żyta ozimego 
i 4 kopy jarego, 16 kóp Pszenicy mizerney, 20 kóp jęczmienia, 6 kóp gryki, 10 
kóp owsa oraz 4 kopy grochu (zapewne paszowego). Testament wymieniał 

121 Ibidem, k. 5.
122 Żoną ks. Biruntowicza była Marianna z Gruszeckich – córka zmarłego parocha Stefana 

Gruszeckiego – z którą miał synów Michała i Teodora oraz córkę Annę, więcey zaś[potomków] 
co było, poumierali.

123 APL, ChKGk, ks. 17, op. cit., s. 236; należy mieć świadomość, że na obecnym terenie 
przycerkiewnym znajdował się dawniej grób ks. Jana Biruntowicza, zapewne ziemny, ale nie-
pielęgnowany, uległ zniszczeniu.

124 Ibidem, s. 237.
125 Ibidem, s. 238.
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także Wóz ieden kuty, takąż bryczkę, trzy wozy robocze do wołów (dwa buk-
sowane126 i jeden ryfowany127) oraz jeden wóz konny do prac polowych.

Do wykonania woli testatora upoważnieni zostali ks. Andrzej Gruszecki, 
zapewne brat żony i ks. Teodor Biruntowicz – syn zmarłego, iako najbliż-
si z linij krwi. Mieli oni nadto bronić pozostające inne dzieci i żonę od po-
krzywdzenia i dopomagać im w dalszym życiu.

Paroch odszedł do wieczności prawdopodobnie 22 marca. Kilka dni póź-
niej, na prośbę wdowy po zmarłym, biskup chełmski – zgodnie z ustalenia-
mi synodalnymi – zezwolił jej na tzw. rok łaski, podczas którego mogła ona 
wraz z dziećmi korzystać nadal z przyznanych cerkwi beneficjów.

1 sierpnia tegoż roku zwierzchnik diecezji nakazał ks. Andrzejowi Gru-
szeckiemu dopatrzenie, stosownie do przepisów prawa cywilnego, spraw 
wdowy po parochu Janie.

Okazać się wkrótce miało, że na najbliższe 2,5 roku cerkiew rejowiecka 
pozbawiona została parocha (na czasowego administratora świątyni wyzna-
czono Teodora Biruntowicza, jego syna, wielce pobożnego młodziana, ab-
solwenta chełmskiego kolegium unickiego).

Dodajmy, że na księdzu Janie Biruntowiczu zakończył się w cerkwi para-
fialnej wiek XVIII, lecz nie zmieniało się przez szereg lat podejście wyzna-
czonego następcy do służby Bożej i przyznanych beneficjów.

Dopowiedzmy także i to, iż na lata pasterzowania ks. Biruntowicza w Re-
jowcu przypadały rządy biskupa Ważyńskiego w Chełmie (1790-1804). Za 
świadectwem Jana Lewandowskiego, duchowny ten zasłynął jako kaznodzie-
ja, a szereg jego kazań opublikowano drukiem. Był biegły w łacinie, języku 
włoskim i rosyjskim; przełożył na język ojczysty wielotomowe „Żywoty świę-
tych” oraz takież „Dzieje papieży” Nie cieszył się on jednak dobrą opinią 
u stronniczego jednak bpa Maksymiliana Ryłły128.

W rozdziale I pisałem o istnieniu szkoły parafialnej w Pawłowie już w 1601 
roku. Zaznaczyłem także, że w zawężonej formie przetrwała ona aż do XIX 
wieku.

W celu rozkrzewienia edukacji elementarnej książę warszawski Fryderyk 
August utworzył 26 stycznia 1807 roku Izbę Edukacji Publicznej jako rodzaj 
ministerstwa oświaty. Kierował nią Stanisław Kostka Potocki we współpracy 
m.in. ze Stanisławem Staszicem i Samuelem Bogumiłem Lindem.129 Izba ta 
ustanowiła wkrótce Dozór Szkół Departamentowych i Powiatowych, które-

126 Wóz buksowany – posiadający na kołach obręcze metalowe; vide B.S. Linde, Słow-
nik…, op. cit., t. 1, cz. 1, Warszawa 1807, s.192.

127 Wóz ryfowany – posiadający koła pełne drewniane, okute blachą metalową; ibidem, 
t. 3, vol. 5, Warszawa 1812, s. 22.

128 J. Lewandowski, Na pograniczu. Polityka władz państwowych wobec unitów Podlasia 
i Chełmszczyzny 1772-1875, Lublin 1996, s. 23-24.

129 http://gimpijar.w.interia.pl/onufry.htm
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go zadaniem było nadzorowanie poziomu szkolnictwa, także parafialnego. 
Idea rozkrzewienia tej formy oświecenia publicznego została wsparta m.in. 
przez Chełmski Konsystorz Greckokatolicki130.

Szereg cerkwi i kościołów rozwinęło wówczas działalność edukacyjną, inne 
ją kontynuowały. Tak właśnie było z parafialną szkołą w Pawłowie. Jak wynika 
z akt Konsystorza Generalnego Diecezji Lubelskiej z roku 1828, była to pla-
cówka etatowa, do której uczęszczało 10 chłopców i 22 dziewczęta. Nauczyciel 
w szkole, który iest, dosyć pilny[iest] i moralny – czytamy w sprawozdaniu spo-
rządzonym przez ks. Wojciecha Małachowskiego, dziekana chełmskiego131.

Na mocy testamentu spisanego we Lwowie 27 marca 1798 roku, umie-
rający Wiktoryn Zaleski zadysponował na rzecz kościoła w Pawłowie kwotę 
dwóch tysięcy złotych, oprocentowaną rocznie na 5 %. Każdego roku z tej 
sumy miało być pobierane na potrzeby kościelne sto złotych. Jednocześnie 
testator zobowiązał duchownych pawłowskich do cokwartalnego odprawia-
nia mszy wotywnej za wszystkich Sług i Poddanych w Rejowcu zmarłych132 
(oznaczać to mogło, iż przede wszystkim w Rejowcu mieszkały naówczas 
osoby wyznania rzymskokatolickiego).

2. Obrazki z życia i kultury Żydów rejowieckich

15 czerwca 1729 roku Stefan Sidorowski, naonczas sekretarz Józefa Se-
weryna Rzewuskiego, podczaszego koronnego i starosty chełmskie-

go, sporządził w jego imieniu akt potwierdzający nadanie przez nieżyjącego 
już Stanisława Mateusza na Rozdole Rzewuskiego, ojca tegoż Seweryna, pra-
wa wieczystego rejowieckiemu Cechowi Szewskiemu y Garbarskiemu133.

W inwokacji do tego dokumentu stwierdzono, iż powiadamia się o jego 
treści wszystkich, którym ta wiadomość jest potrzebna, a więc komisarzy, 
administratorów, dozorców zamkowych, burmistrzów, wójtów, a także oby-
wateli zamieszkujących w kluczu rejowieckim (bez względu na wyznanie, 
status materialny i pochodzenie). Jednocześnie przykazano temu cechowi 
y na potomne czasy zalecono, aby w nim zawsze pomnażały się chwała Boża 
i sprawiedliwość.

Nadanie prawa wieczystego miało uczynić Rejowiec podobnie jak to było 
z innymi miastami, zamożniejącym wciąż ośrodkiem rzemiosła.

130 APL, ChKGk, ks. 17, op. cit., s. 10.
131 AAL, KGL, Rep 60 VI, ks. 8, k. 26.
132 AAL, KGL, Pawłów. Ecclesia Parochialis Pawłoviensis…, op. cit., ks. 180, s. 331.
133 APL, KGCh, RMO ks. 60, op. cit., k. 131-131v. Pierwotna data nadania prawa wieczy-

stego nie jest znana.
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W części dyspozycyjnej dokumentu postanowiono, że:
a) rokrocznie, w dzień św. Jana134, wybierany miał być spośród majstrów 

na roczną kadencję cechmistrz, któremu przysługiwały wszystkie pra-
wa wynikające z aktu; obowiązany on był do prowadzenia ksiąg cecho-
wych i opieki nad pieczęcią cechową (tzw. cechą),

b) każdy majster przyjmujący do nauki Chłopca, powinien był zarejestro-
wać go w cechu, dawszy do Skrzynki [potoczne określenie kasy cecho-
wej135] pół złotego lub pół funta wosku,

c) opłata przy wyzwoleniu terminatora na czeladnika wynosić miała pół 
talara (tj. 6 złotych136) albo półtrzecia [tj. dwa i pół] funta wosku,

d) czeladnik starający się o tytuł majstra przedstawić miał na egzaminie 
cechmistrzowi i innym towarzyszom-majstrom robotę własnę Rąk swo-
ich, ażeby zniey wyrozumiawszy, uczynili go godnym Maystrowstwa,

e) nowo przyjęty majster powinien był jeszcze przez rok i sześć tygodni 
wysługiwać się (służyć) u innego doświadczonego majstra, aby przy 
Prawie137 nie siedzieć, chyba za pozwoleniem starszych Towarzyszow [tj. 
starszyzny cechowej, hebr. chawerim138 – termin stosowany w bra-
ctwach żydowskich],

f) po upływie tego terminu wyzwolony majster dać miał na Chwałę Bożą 
trzy funty wosku139 y porównać się z drugiemi, innymi majstrami, co do 
swych umiejętności140, 

g)  podczas czytania Prawa lub tylko otwarcia księgi z jego tekstem, 
wszyscy zebrani zobowiązani zostali do zachowania milczenia (znane 
było najwidoczniej gadulstwo Żydów podczas publicznych i religijnych 
zgromadzeń) pod karą groszy sześciu,

134 Zapewne 24 czerwca kończył się jeden, zaczynał zaś następny rok gospodarczy dla 
rzemieślników.

135 Vide J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka…, op. cit., t. 6, Warsza-
wa 1915, s. 191.

136 J. Szymański, Nauki pomocnicze…, , op. cit., Warszawa 1983, s. 606.
137 Mowa o studiowaniu Prawa Mojżeszowego czyli Tory. Akt prawa wieczystego, co wy-

nika z jego treści i kontekstu, dotyczył cechu założonego na wniosek Żydów rejowieckich; 
judaizm dzieli Biblię na Prawo (Torę), Proroków i Pisma; cf. P. J. Achtemeier (red.), Encyklo-
pedia biblijna, wyd. 2, Warszawa 1999, s. 993.

138 Vide R. Żebrowski, Bractwo, [w:] Polski słownik …, op. cit., t. 1, Warszawa 2003, s. 224. 
Cech rejowiecki był rodzajem bractwa, czyli stowarzyszenia o podłożu religijnym – ibidem, 
s. 225. Zarówno konstrukcja jak i treść omawianego dokumentu świadczą dobrze o znajomo-
ści żydowskiego prawa cechowego przez prawodawcę, tj. Stanisława M. Rzewuskiego.

139 Wosk oraz opłaty wnoszone przez terminatorów i czeladników były zapewne przezna-
czane dla bóżnicy na jej oświetlenie podczas obrządków religijnych, w których brali udział 
członkowie cechu – vide R. Żebrowski, Polski słownik…, op. cit., t. 1, s. 225.

140 Wydłużona procedura uzyskiwania tytułu majstra miała prawdopodobnie zapobiegać 
obniżaniu poziomu rzemiosła szewskiego i garbarskiego w Rejowcu.
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h) cechmistrz miał obowiązek rozsądzania spraw spornych, bez kiero-
wania ich do Jurysdykcji Zamkowey, tj. do sądu grodzkiego w Chełmie, 
jednakże wolno było każdemu tam składać apelacje od wyroku cech-
mistrza,

i) karanie nieposłusznych członków cechu i niepoprawnie żyjących cze-
ladników należało do wyłączności cechmistrza.

Ponadto Rzewuski zwolnił braci cechowych nieposiadających ziemi 
z prac szarwarkowych, za wyjątkiem prac przy naprawie grobli (zapewne 
część rzemieślników korzystała z przejazdów groblą na jarmarki do Krasne-
gostawu czy Piask).

Akt kończyła formuła testacyjna, którą podpisał sam prawodawca.
Powyższy akt został wydany cechowi w kancelarii Rzewuskiego w Rejow-

cu pod powyższą datą, oblatowano go natomiast dopiero 20 lutego 1758 roku 
w aktach grodzkich chełmskich.

Należy zauważyć, iż rejowiecki cechmistrz jednoosobowo sprawował 
funkcje sądownicze, zarówno w sprawach mniejszej jak i większej wagi. Do-
kument, co równie ważne, nie przewidywał powołania rabina cechowego, 
jako współodpowiedzialnego za ferowanie wyroków w sprawach karnych

Przypuszczać można, iż położenie mieszczan i włościan klucza rejo-
wieckiego w pierwszej połowie wieku XVIII nie odbiegało od usytuowania 
tych warstw społecznych na terenie innych ziem i regionów Rzeczypospo-
litej. Było ono, jak pisał Władysław Czapliński141, ciężkie, by nie powiedzieć 
– bardzo ciężkie. W parze ze zubożeniem miast postępował wzrost liczby 
ludności żydowskiej, która wchodziła w enklawy handlu  i rzemiosła oraz 
produkcji napojów wyskokowych, opuszczone przez chrześcijańską część 
mieszkańców miast i wsi. Był to niewątpliwie skutek upadku ducha przedsię-
biorczości wśród katolików, ten zaś wynikał z ogólnego zubożenia szlachty, 
wyniszczającego aktywną tkankę społeczeństwa, ciągu wojen oraz bezkar-
nych przechodów obcych wojsk przez terytorium Polski. W takich okolicz-
nościach najszybciej odnajdowali się Żydzi i to oni przejęli na siebie rolę siły 
napędzającej powolny rozwój ośrodków miejskich.

1 lutego 1765 roku opracowano taryfę podatku pogłównego dla kahałów 
Ziemi Chełmskiej, wedle której kahał rejowiecki142 wraz z należącymi doń 
wsiami (tzw. parafiami) liczył 437 osób i był zobowiązany zapłacić Skarbowi 
874 złote143 (tj. 2 złote od osoby). Domyślać się można, iż egzaktorzy napot-
kali – nie tylko w Rejowcu – na opór społeczności żydowskiej, przeciwnej tak 
wysokiemu opodatkowaniu. 

141 W. Czapliński, Zarys dziejów…, s. 339-340.
142 Nie jest znana dokładna data roczna utworzenia kahału rejowieckiego.
143 APL, KGCh, RMO, ks. 67, op. cit., k. 373v.
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Spis Żydów, zarządzony przez sejm w 1764 roku, demografowie uznali za 
stosunkowo wiarygodny144, aczkolwiek uznaje się, iż wszelkie notacje ludności 
prowadzone w wieku XVIII były bardzo wątpliwe pod względem ścisłości.

Wcześniej natomiast w miastach królewskich zobowiązywano starszych 
synagog do składania przysięgi o liczbie mieszkających tam wyznawców re-
ligii mojżeszowej. Tak m.in. postąpiono w 1734 roku w Sawinie i Wojsławi-
cach145. 

Dodajmy, iż do roku 1764 zbieraniem pogłównego zajmował się Sejm 
Czterech Ziemstw, tzw. Waad, powołany w 1580 roku, jako naczelny organ 
samorządu żydowskiego146. Niestety, pobór pogłównego natrafiał na różne 
trudności, skutkiem czego rosły zadłużenia okręgów żydowskich wobec 
skarbu państwa. Jednym z najbardziej zadłużonych wówczas był okręg beł-
sko-chełmsko-ruski, którego długi w 1764 roku oszacowano na sumę blisko 
130 tys. złotych (wliczając w to odsetki)147. 

W 1764 roku sejm konwokacyjny rozwiązał Waad, ustanawiając general-
ną Komisję Skarbu Koronnego, która przejęła również zadania windykacyj-
ne wobec Żydów148. 

W 1767 roku dokonano kolejnej specyfikacji obywateli żydowskich w mia-
stach y miasteczkach tak w Województwie Bełzkim iako y w Ziemi Chełmskiey 
znaiduiących się, w celu wyegzekwowania od nich podatku pogłównego, 
teraz wynoszącego już tylko 20 gr. 21/2 szeląga od osoby149. Zgodnie z tym 
dokumentem, potwierdzonym 23 października 1767 r. m.in. przez Ajzyka Jo-
zefiowicza, starszego synagogi chełmskiej, w Rejowcu i przynależnych doń 
parafiach mieszkało nadal 437 osób wyznania mojżeszowego150. Zobowiąza-
nia podatkowe dla nich wyniosły łącznie 303 zł 14 gr. 21/2 szeląga, a więc 

144 J. Kleczyński, Spisy ludności w Rzeczypospolitej Polskiej, „Rozprawy Akademii Umiejęt-
ności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, t. 5, Kraków 1894, s. 135; cf. J. Kleczyński, F. Klu-
czycki, Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, „Archiwum Komisji Historycznej 
AU w Krakowie”, Kraków 1898, s. 398.

145 APL, KGCh, RMO, ks. 131, op. cit., k. 374, 375v; opłata pogłównego wynosiła wówczas 
jednego tynfa od każdej osoby wyznania mojżeszowego powyżej 10. roku życia.

146 A. Leszczyński, Sejm Żydów …, op. cit., s. 64.
147 Ibidem, s. 141.
148 Ibidem, s. 145.
149 APL, KGCh, RMO, ks. 71, k. 192-193.
150 Ibidem, k. 192v; specyfikacja została ostatecznie podpisana przez wicestarostę krasno-

stawskiego Marcina Koźmiana i skierowana do egzekucji dopiero 21 maja 1769 r. – k. 193; 
zdaniem Rafała Mahlera, Żydzi w dawnej Polsce w świetle liczb, „Przeszłość Demograficzna 
Polski”, t. 6, Warszawa 1967, s. 135, spis zapoczątkowany w 1764 r, był w porównaniu ze spi-
sami wcześniejszymi stosunkowo bardziej wiarygodniejszy. Termin „parafia żydowska” odnosił 
się do miasteczka lub wsi, gdzie znajdowało się skupisko wyznawców prawa mojżeszowego, 
ściśle podporządkowanych macierzystemu kahałowi (w tym przypadku – rejowieckiemu); 
vide P. Fijałkowski, Parafia żydowska, [w:] Polski słownik…, op. cit., s. 290, cf. APL, KGCh, 
RMO, ks. 168, op. cit., k. 456.



332 Marian J. Kawałko • Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531–1869

wyraźnie mniej niż przed dwoma laty. Zgodnie z uchwałą sejmową z roku 
1764, podatkiem pogłównym objęto wszystkie osoby powyżej pierwszego 
roku życia151 (do tego czasu obowiązywała uchwała sejmowa z 1662 roku, 
wyłączająca ze spisów pogłównego dzieci lat dziesiąci niemaiących, także 
osoby niedołężne i żebrakow, co sobie zaradzić nie mogą152).

Wspomniana specyfikacja była odpowiedzią na uniwersał Komisji Skar-
bu Koronnego skierowany 12 maja 1766 roku do Żydów Rzeczypospolitej153, 
w którym to dokumencie:

a) podkreślono, iż Parafie Żydowskie, czyli bardziej Żydzi po nich zostaiący 
nie wpłacają pogłównego do kahałów, co utrudnia terminowe odpro-
wadzanie tego podatku do skarbu królewskiego,

b) upomniano, aby Żydzi, żadnego niechwytaiąc się wybiegu należytość z Głow 
swoich niezawodnie[do kahałów] odwozili lub odsyłali (…) pod winą Ty-
siąca grzywien i ewentualnej banicji z miast, w których mieszkają,

c) polecono oblatowanie uniwersału w aktach grodzkich i opublikowanie 
w miejscach zwyczajnych.

Zapowiedź przez zdeterminowaną Komisję Skarbu Koronnego, na cze-
le której stał wojewoda kaliski – Ignacy Twardowski, srogich kar, odniosła 
swój skutek. Wyliczenie głów żydowskich, jakiego dokonano w roku 1767, 
można przyjąć za wiarygodny w wysokim stopniu.

Dopowiedzmy, że po I rozbiorze oszacowano populację Żydów polskich 
na 900 tysięcy osób obojga płci154. Stanowiła więc ona naonczas bez mała 
7,5% wszystkich mieszkańców kraju w nowych granicach155. Tymczasem o 8 

151 P. Fijałkowski, Dzieje Żydów.., op. cit., s. 36; taka sama zasada obliczania populacji ży-
dowskiej obowiązywała od roku 1549, kiedy wprowadzono pogłówne żydowskie, aż do roku 
1662; cyt. za R. Mahler, Żydzi w dawnej Polsce…, op. cit., s. 132.

152 Cyt. za J. Kleczyński, Pogłówne generalne w Polsce i oparte na nim popisy ludności, „Rozpra-
wy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny”, seria 2, t. 5, Kraków 1894, s. 243; 
wg Ignacego Schippera, Rozwój ludności żydowskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej [w:] Żydzi 
w Polsce Odrodzonej, t. 1, Warszawa 1932, s. 32, od roku 1662 ze spisów pogłównego żydowskiego 
wyłączano dzieci do lat dwunastu. Przytaczany wcześniej Paweł Fijałkowski pisał, iż od 1662 r. 
w Koronie pogłówne mieli płacić wszyscy Żydzi, którzy ukończyli ósmy rok życia, a w Wielkim Księ-
stwie Litewskim – od 1678 r. – Żydzi powyżej dziesiątego roku życia [w:] Polski słownik…, op. cit., 
s. 330-331, hasło „Pogłówne”. Zdaniem Adama Szczypiorskiego, Ludność parafii Daleszyce powia-
tu kieleckiego w latach 1608-1825, „Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego”, t. 6, z. 1, 1964, 
s. 45, pogłówne generalne od 1662 r. płacili mieszkańcy powyżej 10. roku życia.

153 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 69, k. 19.
154 T. Czacki, Rozprawa…, op. cit., s. 112.
155 Obliczenia własne na podstawie F. Kubiczek, A. Wyczański, C. Kuklo, Historia Pol-

ski w liczbach. Państwo. Społeczeństwo, t. 1, Warszawa 2003, s. 51; Majer Bałaban, Historia 
i literatura…,op. cit., s. 345 podał głów żydowskich w Koronie 420.589. Dla porównania: 
w miastach Ziemi Chełmskiej w roku 1578 Żydzi stanowili 36,6% ogółu ludności, zaś we 
wsiach – nie więcej niż 20% stanu ludności żydowskiej ; vide: M. Horn, Żydzi na Rusi…, op. 
cit., s. 64-65.
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lat wcześniejsze wyliczenia określały liczbę wyznawców judaizmu na 587.700 
(Polskę południowo-wschodnią zamieszkiwało u schyłku I Rzeczypospolitej 
ponad 258 tysięcy osób tego wyznania)156.

W roku 1768 ponownie podniesiono dla starozakonnych taryfę pogłów-
nego, licząc od każdey Głowy po Złotych dwa, co w rezultacie obciążyło kahał 
rejowiecki kwotą wynoszącą 874 złote157.

Liczba Żydów rejowieckich stanowiła naówczas 8,2% wszystkich osób tej 
narodowości zamieszkujących Ziemię Chełmską158, była zatem wyższa nie-
co od średniej krajowej. Istnienie gminy żydowskiej w Rejowcu oznaczało, iż 
funkcjonował tam co najmniej jeden sąd – świecki, sprawowany przez seniora 
mensis (senior urzędujący) indywidualnie, bądź wspólnie ze starszyzną ka-
halną159. Zakres takiego sądu był dość szeroki i obejmował całkowicie jurys-
dykcję w sprawach karnych, a ponadto pewne inne wykroczenia określone 
przez statut gminy. Jednakże spod kompetencji sądu świeckiego wyłączone 
były przestępstwa przeciwko mieniu prywatnemu, które jako delikty cywil-
ne, mogły być rozstrzygane przez sądy duchowne. Kahały nie sądziły też 
spraw gardłowych (o zabójstwa lub ciężkie zranienia) – te podlegały sądom 
państwowym160. Na czele kahału stał rabin jako jego głowa i jednocześnie 
pośrednik między władzą żydowską a wojewodą161.

Nie należy jednak wykluczyć możliwości istnienia w Rejowcu także sądu 
duchownego, w składzie co najmniej trzyosobowym, na czele którego mógł 
stać miejscowy rabin. Sądy takie miały prawo rozsądzania jedynie pewnej 
części spraw cywilnych162.

Również cech szewsko-garbarski posiadał własny sąd. Wynika bowiem 
z nadanego mu prawa wieczystego, iż cechmistrz pełnił, o czym wspomnia-
łem wcześniej, w kwestiach spornych funkcję sędziego, jednakże nie mógł 
on sądzić spraw cywilnych163. 

11 lipca 1769 roku kahał rejowiecki uregulował jednorazowo cztery raty 
pogłównego, dwie za rok poprzedni i dwie za bieżący164, na ogólną sumę 

156 Ibidem, s. 69.
157 APL, KGCh, RMO, ks. 67, op. cit., k. 373v.
158 Obliczenia własne na podstawie danych liczbowych przytoczonych przez Zenona Gul-

dona i Lecha Stępkowskiego, Spis ludności żydowskiej …, op. cit., s. 126, tab. I.
159 M. Lisser, Sądy żydowskie w Polsce. Ich ustrój i właściwość, „Biuletyn ŻIH”, nr 23, War-

szawa 1960, s. 105.
160 Ibidem, s. 105-106.
161 Redakcja, Wiadomości literackie, „Biblioteka Warszawska”, t. 2 (nowa seria), Warsza-

wa 1861, s. 495.
162 M. Lisser, Sądy żydowskie…op. cit., s. 98, 101.
163 Ibidem, s. 107-108.
164 Były to tzw. rata marcowa i wrześniowa (septembrowa); APL, KGCh, RMO ks. 169, k. 

222v.
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1.748 złotych (po 874 zł za jeden rok, co było zgodne z obowiązującym za-
rządzeniem w tej sprawie). 

Warto przypomnieć, iż w roku 1768 pożar strawił 30 budynków żydow-
skich, w 1770 roku spaliło się kilka domów należących do niewiernych, 
zaś w roku 1776 spłonęło całe miasto. Mimo tych strat, gmina żydowska 
w Rejowcu starała się płacić Skarbowi wyznaczone pogłówne.

Ponownego wyliczenia ludności żydowskiej dokonano w 1781 roku, przy 
czym podatek podniesiony został do trzech złotych od osoby165. W Rejowcu, 
z uwagi na czasową nieobecność miejscowego rabina, rewizor – Maciej Zieliń-
ski oparł swoje obliczenia na podstawie udostępnionych mu ksiąg i niepełnych 
– jak można domniemywać - regestrów Głow Żydowskich oraz indagacji, czyli 
osobistego dochodzenia166. Na podstawie tych dokumentów i informacji usta-
lono, iż w mieście mieszkało 130 Żydów, a w Rubiem i Wereszczach po dwóch. 
Porównując liczebność ludności starozakonnej w kluczu rejowieckim z lat 1767 
i 1781 należy stwierdzić, iż dane te różniły się miedzy sobą aż  o 307 osób. Po-
zwala to domniemywać, że spis późniejszy był dalece niekompletny  i wyraź-
nie zaniżony (brak racjonalnych podstaw do uznania go za wiarygodny), tym 
niemniej podatek z całej gminy żydowskiej wyniósł 402 zł. Rejestr ten jednak 
ważny jest  z innego punktu widzenia – potwierdza on mianowicie, że wówczas 
w Rejowcu funkcjonowała nadal prawowita gmina żydowska (kahał).

Oczywiście taryfa ta została przez kahał chełmski generalnie zaskarżona 
do Skarbu Koronnego jako wyraźnie zawyżona (w całej Ziemi Chełmskiej 
o 300 osób)167.

O kłopotach z porachowaniem starozakonnych wzmiankuje zapis Kazi-
mierza Dłużewskiego - rewizora chełmskiego, który we wstępie do specyfi-
kacji nadmienił, iż starsi synagogi chełmskiej odmówili dokonania dokład-
nego spisu, wymawiając się, że tego porządku [tj. zestawienia statystycznego] 
nie maią i nigdy wiedzieć niemogą Liczby Osob Żydowskich168. Oświadczenie 
to dowodzić miało niemożności dokładnego wyliczenia populacji hebrajskiej 
w jakiejkolwiek miejscowości Ziemi Chełmskiej. 

Trudności z dokonywaniem rzetelnych spisów ludności wyznania mojże-
szowego występowały również w innych regionach kraju169.

165 Podatek ten obowiązywał od 1775 r.; cf. M. Kędelski, Liczebność i struktura społecz-
no-gospodarcza ludności żydowskiej w Poznaniu w drugiej połowie XVIII wieku, „Przeszłość 
Demograficzna Polski”, t. 20, 1997, s. 22.

166 APL, KGCh, RMO, ks. 180, k. 789v.
167 Ibidem, 968v-969v.
168 Ibidem, k. 781v.
169 Cf. np. J. Muszyńska, Ludność żydowska w Książu Wielkim w końcu XVIII wieku [w:] Ży-

dzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, Kielce 1996, s. 70, 75; cf. J. Morgen-
sztern, Podatki Żydów ordynacji zamojskiej w XVI i XVII w., „Biuletyn ŻIH”, nr 71-72, 1969, 
s. 16-17; M. Horn, Żydzi na Rusi…, op. cit., s. 60-62.
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Z uwagi na zaistniałe opóźnienia w płaceniu pogłównego przez kahał re-
jowiecki, Florian Anastazy Lisicki w imieniu Wiktoryna i Anny Zaleskich wy-
stąpił do urzędu grodzkiego chełmskiego o wydanie dekretu komisarskiego 
wyznaczającego wysokość tego podatku dla miejscowych Żydów170. Takie 
odwlekanie sprawy przez starozakonnych miało w istocie uniemożliwić wy-
egzekwowanie należności za rok 1781. Znane są również ich indywidualne 
sprawy sądowe dotyczące niespłaconych długów (m.in. wobec starszych sy-
nagogi chełmskiej171).

Okazjonalnie należy dodać, iż Żydzi uiszczali także specjalny podatek 
zwany chazaką na rzecz własnej gminy. Był to rodzaj opłaty wynikającej 
z tytułu uzyskiwania zezwoleń na handel, na zakładanie zakładów rzemieśl-
niczych, na kupno i budowę domów, a także za prawo należenia do gminy 
żydowskiej. Władze każdej gminy starały się ściągać tę opłatę bardzo skru-
pulatnie172.

Kolejny spis ludności wyznania mojżeszowego, jaki przeprowadzono 
1787 roku, ujawnił w Rejowcu 211 osób tej obediencji173.

W roku 1788 sejm podjął prace legislacyjne nad reformą ustawodaw-
stwa dla Żydów, lecz wydarzenia, jakie nastąpiły po uchwaleniu Konstytucji 
3 Maja prace te przerwały. Reforma przewidywała m.in. umożliwienie dzie-
dzicznego nabywania ziemi przez starozakonnych oraz czynne zajmowanie 
się przez nich rolnictwem, a także zrównanie ich w zakresie płacenia podat-
ków z chrześcijanami. Planowano również podniesienie wieku dojrzałego 
dla mężczyzn do lat 20, a dla kobiet do lat 18174.

Żydzi rejowieccy i chełmscy znani byli w okolicy z zadziorności i nie-
ustępliwości w sprawach finansowych. W aktach grodzkich chełmskich za-
chowało się z tamtego czasu sporo dokumentów obrazujących ich postawy 
względem katolików, ale także względem obywateli z własnych środowisk. 
Jednym z nich był protest urodzonego Józefa Fabiana Stawskiego, jadącego 
wraz z trzema poddanymi z Łopiennika na jarmark do Chełma, przeciwko 
niewiernemu Herszkowi Szczerbinkowi z Rejowca o dokonanie przez niego 
czynnej napaści na tegoż szlachcica i zelżenie go oraz doprowadzenie, nie 
bez znacznego umordowania y potrącania, do dworu Zaleskiej, gdzie – jak 
zeznał żalący się – nie otrzymał żadney Satysfakcyi175. Stawski wprawdzie tłu-

170 APL, KGCh, RMO, ks. 180, op. cit., k. 792.
171 APL, KGCh, Zapisy, ks. 51, op. cit., k. 64.
172 B. Mandelsberg, Z dziejów Żydów lubelskich w pierwszej połowie XVII wieku, „Biuletyn 

ŻIH”, nr 26, 1963, s. 26-27.
173 Z. Guldon, L. Stępkowski, Spis ludności…, op. cit., „Biuletyn ŻIH”, nr 3-4 (139-140), 

1986, s. 128.
174 T. Czacki, Rozprawa o Żydach..., op. cit., Lwów bdd., s. 111 i nn.
175 APL, KGCh, RMO, ks. 180, op. cit., k. 1030-1030v; protest został złożony przez J. F. Staw-

skiego w aktach grodzkich chełmskich dnia 18 sierpnia 1781 r.
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maczył, iż sprawiedliwey rangi powodu do tej napaści nie było, ale domyśleć 
się można, że chodziło o odmowę opłaty grobelnego i mostowego, objętego 
Taryfą mostowego y grobelnego Ziemi Chełmskiey y powiatu krasnostawskiego 
z 1767 roku176 i arendowanego zapewne przez rzeczonego Żyda177.

Należy tutaj wyjaśnić, iż przed wjazdem do Rejowca od strony Krasnego-
stawu znajdowała się grobla stawowa o długości 230 łokci, tj. ok. 135 m178, za 
którą na przeprawie przez strugę znajdował się mostek o długości ponad 23 
m (40 łokci). Zgodnie ze wspomnianą taryfą, tak z grobli iako y mostku (…) 
płaca od kupczących brana bydź ma. Zapis ten poniekąd tłumaczy, dlaczego 
żalący się Stawski nie otrzymał we dworze rejowieckim oczekiwanych prze-
prosin (zapewne przewoził jakieś materiały lub artykuły przeznaczone do 
handlu).

W Rejowcu, co warto dodać, rozchodziły się szlaki handlowe do Łęcznej 
i do Chełma179.

15 kwietnia tegoż 1788 roku, podczas świat paschalnych doszło do gor-
szącego incydentu w bóżnicy chełmskiej, gdzie podczas modłów kilku sta-
rozakonnych pobiło drzewcami od chorągwi kilku innych współbraci. Także 
i w tym przypadku niejasne były powody bójki, lecz domniemywać można, 
iż jej podłoże stanowiły wzajemne animozje cechowe (pobitych zostało m.in. 
dwóch braci złotników i czterech mężczyzn z rodziny krawieckiej180).

O stosunkach rodzinnych wśród Żydów rejowieckich mówi oświadcze-
nie złożone przed sądem grodzkim chełmskim 1 października 1776 r. przez 
rodziców niedawno za mąż wydanej ich córki – Esterki Wolfówny, wedle 
którego prawni opiekunowie obojga nowożeńców mieli w cyklu trzyletnim 
wiktować to Stadło przez lat dziewięć, to iest zaraz po Weselu Lat Trzy rodzice 
Esterki, a potym Leyzor Oyciec Żawela [tj. jej męża] Lat Trzy, potym Znowu 
my Lat Trzy181. Zobowiązali się również Wolfowie sprawić (Esterce) Suknie 
Bogate na Szabas y na Święta, a nadto kupić parę sukien atłasowych obszy-
tych złotymi galonami, czyli lamówkami, ozdobny fartuch, parę szabasowych 
sukien grodet(ur)owych [wykonanych z ciężkiego jedwabiu francuskiego], 
również obszytych galonem i parę sukien białych, iako wyrażono w Zapisie 
Zaręcznym [zaręczynowym]. Przyrzeczenie dotyczące posagu Esterki rodzi-
ce jej zobowiązali się niebawem wypełnić co do Szeląga pod przysięgą i karą 
klątwy, a gwarantami tego zapisu byli Ja(n)kiel Zacharczewicz – kantor re-

176 APL, KGKr, RMO, ks. 70, op. cit., k. 524; taryfę tę sporządził Stefan Horoch – buski 
komornik graniczny.

177 O pobieraniu przez Żydów grobelnego pisał m.in. przywołany wcześniej Maurycy 
Horn, Żydzi na Rusi Czerwonej…, op. cit., s. 221, 234.

178 Cf. J. Szymański, Nauki pomocnicze…, op. cit., s. 169.
179 APL, KGKr, RMO, ks. 70, op. cit., k. 524.
180 APL, KGCh, RMO, ks. 180, op. cit., k. 341v-342v.
181 APL, KGCh, RMO, ks. 188, op. cit., k. 907.
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jowiecki i Icko Judkiewicz - ówczesny szkolnik182. Nadmieńmy, iż zgodnie 
z prawem żydowskim idąca za mąż córka otrzymywała dziesiątą część mająt-
ku pozostałego w domu rodziców183.

Żydzi rejowieccy zajmowali się także niekiedy egzekucją długów zaciąg-
niętych przez obcą szlachtę u miejscowych dziedziców. Przykładem może 
być kupiec drzewny Lejzor Markowicz, który wyegzekwował w kwietniu 
1772 roku u starosty wiskiego – Jana Kostkowskiego kwotę wynoszącą 10 
tys. złotych, pochodzącą z arendy leśnej, dawnemi czasy winney [Janowi 
Mierowi – dziedzicowi Rejowca], wekslami upewnioney184. Markowicz wraz 
z synem Zelmanem Lejzorowiczem prowadzili zresztą różne inne interesy, 
także daleko poza granicami Ziemi Chełmskiej. Nie zawsze były to trans-
akcje dla nich korzystne, skutkiem czego popadali w poważne długi. O jed-
nym z nich mówił nakaz z dnia 23 grudnia 1774 roku, skierowany przez Sąd 
Ekonomiczny Koronny w Warszawie do Anny i Wiktoryna Zaleskich oraz 
do obydwu starozakonnych, wzywający tych ostatnich do pilnego zwrotu 
Annie Katarzynie Kierszteynowej, wdowie po kupcu gdańskim Janie Karolu, 
niemałej - jak naonczas - kwoty 42.400 złotych. Do czasu uregulowania dłu-
gu sąd położył areszt na dobrach Rejowca185, dopuszczając jednakże złoże-
nie osobistych wyjaśnień, które przysądzoną dekretem kompromisarskim 
(ugodowym) sumę mogłyby zmniejszyć lub anulować. Wcześniej jeszcze, 
w kwietniu tegoż roku, Komisja Ekonomiczna Skarbu Koronnego wezwała 
Markowicza do uiszczenia należności za towary pobrane na weksle i skrypty 
dłużne od innych kupców186. 24 października 1774 roku wspomniany sąd we-
zwał rzeczonych starozakonnych do zapłacenia kwoty 80 tysięcy złotych187. 
Najprawdopodobniej część długu Żydzi spłacili jeszcze przed świętami Bo-
żego Narodzenia, zwyczajowo nadal traktowanego jako koniec roku budże-
towego.

Markowicz i jego syn mieli natomiast dobre kontakty z samym królem 
Stanisławem Augustem, który 14 maja 1770 roku udzielił im na 6 miesięcy 
bezpieczeństwa osobistego, biorąc w obronę od mocy i potęgi188 wspomnia-
nego wyżej kupca Karola Kierszteyna z Gdańska. Sprawa była ze wszech 
miar ważna, ponieważ obaj procederzyści uzyskali od władcy prawo handlu 
drewnem pozyskiwanym z królewskich lasów, a także wyrobami z tegoż 

182 Ibidem.
183 T. Czacki, Rozprawa o Żydach…, op. cit., s. 69.
184 APL, KGCh, RMO ks. 78, op. cit., k. 93.
185 Ibidem, k. 63-63v.
186 APL, KGCh, RMO, ks. 76, k. 542.
187 APL, KGCh, RMO, ks. 41, op. cit., k. 856-856v.
188 Cyt. za M. Horn, Regestry dokumentów z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce 

(1766-1772), „Biuletyn ŻIH”, nr 3-4 (131-132), 1984, s. 179; cf. APL, KGKr, RMO, ks. 66, 
k. 511-512v.
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drewna (np. klepka dębowa, bale drewniane, łaty itp.). Spław tych towarów 
oraz zboża, co wynika z oblaty omawianego dokumentu, prowadzony był do 
Gdańska już od trzydziestu lat, bez uszczerbku i krzywdy dla kupców z obu 
stron. Natomiast kontakty handlowe Markowicza i jego syna - Lejzorowicza 
z Janem Karolem dwojga imion Kierszteinem trwały od 1761 roku. W 1770 
roku obaj kupcy rejowieccy wyliczyli, że tenże gdańszczanin zalega im 
z opłatami za spławione towary dębowe, sosnowe, węgiel drzewny i zboże 
(600 opławuw czyli tratew z pszenicą, żytem, węglem drzewnym) na ogólną 
sumę 400 tysięcy złotych dobrej monety polskiej189. Tylko w samym roku 1770 
nie rozliczył się on z kupcami rejowieckimi z kwoty 60 tysięcy zł. Natomiast 
starostowie tyszowiecki i wiszneński dłużyli się handlowcom z Rejowca na 
blisko  110 tysięcy złotych od kilku ładnych lat190.

Zanim Zelman sam zaczął profitować przy doskonałym Rozumie na pro-
wadzeniu spraw handlowych, tuż po jego ożenku ojciec Lejzor Markowicz 
przejął od niego posag żony w kwocie 260 złotych czerwonych, czyli daw-
niejszych złotych 6.586, obligując się jednak do płacenia nowożeńcom rocz-
nej prowizji w wysokości 10 % powierzonej mu sumy.

Lejzor Markowicz i jego brat Eila, jak wynikało z kolejnych pozwów są-
dowych, nierzadko zalegali przez kilkanaście lat ze zwrotem pożyczonych 
sum. Dla przykładu: zaciągniętej w Dworzyskach u Dominika Tomaszow-
skiego na początku września 1760 roku pożyczki w kwocie 1.000 złotych nie 
zwrócili jeszcze po upływie osiemnastu (!) lat191.

Tenże Lejzor oraz inny jego brat – Kochman Markowicz pożyczyli w 1755 
roku od Antoniego Grajewskiego kwotę 200 zł i jak tłumaczyli przed sądem 
w 1779 roku, zwłokę ze zwrotem należności spowodowało Spalenie się Do-
mostwa w Rejowcu, łącznie z zapisem długu192. Znane są również z akt inne 
pożyczki dokonywane jeszcze wcześniej – na przykład przez Marka Lejzoro-
wicza u arendarza dóbr pawłowskich – Jana Siły-Nowickiego i przewleczone 
w spłatach aż poza śmierć pożyczkobiorcy193.

Rodzina Markowiczów, kupców rejowieckich i jednocześnie arendarzy 
krasnostawskich, jeszcze w roku 1788 nie zwróciła Mikołajowi Augusty-
nowiczowi dwu sum zaciągniętych na różne potrzeby, jednej kapitałowej 
w kwocie czerwonych złotych 730 z listopada 1773 roku i drugiej – prowizyj-
nej w kwocie 824 takichże złotych194, od której także prowizja w wysokości 

189 APL, KGKr, RMO, ks. 66, op. cit., k. 512.
190 Ibidem, k. 512v.
191 APL, KGCh, RMO, ks. 83, op. cit., k. 396.
192 APL, KGCh, RMO, ks. 84, k. 592.
193 APL, KGCh, RMO, ks, 54, op. cit., k. 732.
194 Była to kwota prowizji od wcześniej spłaconych innych pożyczek, nieuregulowana ter-

minowo. Zaleganie ze spłatą prowizji, zwłaszcza od większych sum, było zjawiskiem dość 
naówczas nagminnym.
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10 % była liczona. W sumie dług cały na koniec kwietnia 1778 roku wyniósł 
1.773 czerwonych złotych195. Przewleczenie spłaty długu przez lat czterna-
ście Żydzi tłumaczyli niepomyślnością w interesach oraz… brakiem sposob-
ności do terminowego regulowania prowizji od pożyczki kapitałowej196.

Gdy zmarł główny pożyczkobiorca197, komisarze Rady Ekonomicznej 
Skarbu Koronnego wezwali do stawienia się w Warszawie zarówno Wiktory-
na Zaleskiego jak też całą rodzinę Markowiczów, łącznie z córkami, synami 
jego, synowymi i zięciami198. Ponieważ w wyznaczonym terminie dłużnicy 
przed komisją nie stanęli, nałożona została na nich 3 października 1789 roku 
kondemnata, czyli dodatkowa kara. Brak dalszego ciągu tej sprawy oznacza, 
iż ostatecznie wspomniana rodzina dług względem Augustynowicza uregu-
lowała.

Handel drzewny był domeną kilku Żydów rejowieckich i do tej grupy 
kupców zaliczał się również Herszko Fajbusiewicz. W 1788 roku oskarżył 
go Kazimierz hr. Krasiński, naonczas właściciel Żulina, o to, iż starozakon-
ny wyciął 9 kóp drzewa w najlepszym y szacowniejszym niż Budulec gatunku, 
natomiast ściętych dawniej blisko ośmiu kóp – ujętych także w kontrakcie 
sprzedażnym z 1786 roku - nie zabrał i za nie resztkowej kwoty 2.100 zł 
nie zapłacił199. W tej sytuacji Antoni Leopold Węgleński, starosta chełmski 
wezwał Zaleskiego jako dziedzica Rejowca wraz z obwinionym do jak naj-
rychlejszego rozliczenia się z hrabią. Plenipotent Krasińskiego, urodzony 
Felicjan Dąbrowski wypomniał Fajbusiewiczowi także i to, iż ten ważył się 
Drzewo na Materiały do spławu Drzewa potrzebne, to iest Cumy, Obiegi200, 
Strzykawki, Warkocze y Inne w żulińskich lasach potajemnie wycinać oraz 
w różnych miejscach ukrywać201.

W lipcu 1778 roku pozew przeciwko sześciu starszym synagogi rejowie-
ckiej o zwlekanie z oddaniem długu, zaciągniętego przez Szmula Zelmanowi-
cza - arendatora karczemnego na kwotę 1.250 zł wraz z prowizją, skierowała 
do sądu cześnikowa bracławska Elżbieta Bojanowska202. W odpowiedzi Szlo-
ma Mychielowicz i Lejzor Nysonowicz, starsi kahalni oraz Icko Judkiewicz 
stwierdzili, że zarówno jej zmarły mąż, Kazimierz Bojanowski, jak też ona 
sama, stosowali wysoką naonczas prowizję od pożyczonych sum, wynoszącą 

195 APL, KGCh, RMO, ks. 188, op. cit., k. 782-783.
196 Ibidem, k. 782v.
197 Lejzor Markowicz zmarł przed 28 września 1788 r.; vide APL, KGCh, RMO akta luźne, 

ks. 106, op. cit., k. 203.
198 Ibidem, k. 204.
199 APL, KGCh, RMO, ks. 188, op. cit., k. 890.
200 Obieg – tu rozumiany jako koło, być może do kierowania sterem; vide S. B. Linde, 

Słownik języka polskiego, op. cit., t. 3, Warszawa 1857, s. 372.
201 APL, KGCh, RMO, ks. 188, op. cit., k. 890v.
202 APL, KGCh, RMO, ks. 82, k. 346.
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10 i 15 %, a ponadto ważyli się Mięsa Kurzenie [wędzenie] y inne podarunki 
co rocznie na zł Trzydzieści wynoszące brać i wymagać203. Należy tutaj dodać, 
iż tak wysokiej lichwy wówczas już nie stosowano204, ponadto zaś powódka 
nie uwzględniła okoliczności, w jakich zwłoka ze zwrotem długu nastąpi-
ła (pożar miasteczka w 1776 r. i nagła utrata wpływów z arend). W sprawę 
włączył się sam starosta chełmski – Leopold Węgleński, który 4 maja roku 
następnego zobowiązał Annę i Wiktoryna Zaleskich do dopilnowania, aby 
pożyczka została niezwłocznie zwrócona wraz z prowizją205, tym bardziej, że 
wówczas wdowa po Bojanowskim domagała się już kwoty 2.500 zł206.

Zdarzały się także wśród samych Żydów wymuszenia zwrotu nienależ-
nych długów, jak to miało miejsce w Lubartowie w lipcu 1778 roku i dotyczy-
ło zatrzymanego tam siłą rabina rejowieckiego – Herszka Szlomowicza207.

Nie zawsze też starania o odzyskanie przez starozakonnych pożyczonych 
sum przebiegały gładko, zwłaszcza gdy chodziło o żony wysokich urzędni-
ków. Wspomniany Lejzor Markowicz żalił się w jednym z pozwów na Hum-
belinę Kurdwanowską – starościnę baranowską i jej córkę Elżbietę – wo-
jewodzinę mazowiecką o niezwrócenie w przyrzeczonym terminie tj. do 22 
stycznia 1781 roku dość znacznej kwoty 8.178 zł 15 gr.208. 

Żawel Lejzorowicz natomiast sądził się z innym starozakonnym, kupcem 
międzyborskim – Wulfem Markowiczem o zwrócenie Zaleskim 13 dukatów 
węgierskich oraz 3 florenów i 15 gr. 209 i sprawę wygrał (wyrok z dnia 8 listo-
pada 1781 r.). 

Na marginesie tej pożyczki warto nadmienić, iż Zalescy zazwyczaj rzadko 
pożyczali innym i równie rzadko – a tak wynika z akt sądowych – od innych. 
Starali się też nie wydzierżawiać klucza rejowieckiego, aby go nie ubożyć 
nadmierną eksploatacją ekonomiczną i odrobkową.

Bywało też odwrotnie: oto Antoni Leopold Węgleński z Bezka, starosta 
chełmski, pozwał w 1773 roku przed sąd Annę i Wiktoryna Zaleskich oraz 
kantora bóżnicy rejowieckiej – Jankiela Mędlowicza o niezwrócenie przezeń 
58 dukatów węgierskich oraz 60 florenów210. Ponieważ sprawa zwrotu długu 
przewlekała się, brat Antoniego Węgleńskiego – Tomasz zatrzymał - niejako 

203 Ibidem, k. 706.
204 Np. Mateusz Świrski, podczaszy chełmski stosował przy udzielaniu pożyczek prowizję 

wynoszącą po ośm od stu (1778 r.); vide APL, KGCh, RMO, ks. 83, op. cit., k. 4.
205 APL, KGCh, RMO, ks. 177, op. cit., k. 590-591.
206 APL, KGCh, RMO, ks. 84, op. cit., k. 682.
207 Ibidem, k. 256-257; zatrzymania dokonał rabin lubartowski, Izaak Beniaminowicz i wy-

musił na rabinie rejowieckim wypłacenie mu kwoty 18 czerwonych złotych polskich, jako 
rzekomo mu się należących.

208 APL, KGCh, RMO, ks. 180, op. cit., k. 79v-80v.
209 Ibidem, k. 1163-1163v, 1172v-1173, 1180-1180v, 1270v-1271v, 1289v-1291.
210 APL, KGCh, RMO, ks. 76, op. cit., k. 241.
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tytułem zastawu - w swoich dobrach żulińskich innego kantora rejowieckie-
go – Lejbusia, o co Zalescy toczyli odrębny proces211.

Moszko Szlomowicz natomiast zadłużył się w 1760 roku u starszych sy-
nagogi chełmskiej na 320 złotych dukatów węgierskich212.

Wdowa po innym Żydzie – Kochmanie Markowiczu, właścicielu domów 
w Wojsławicach i Rejowcu, po skalkulowaniu wielkości długów, jakie za ży-
cia nieboszczyka przezeń zostały zaciągnięte, zrzekła się w 1775 roku na 
rzecz sądu grodzkiego Maiątku y Domow w tych miasteczkach213. Pod decy-
zją tą podpisali się także wnukowie zmarłego – Zelman i Herszko Lejzorowi-
czowie, oddając wierzycielom jego domostwa na Opłatę Długow214.

W aktach grodzkich chełmskich RMO zachował się osobliwy dokument 
z roku 1752. Jest to sprawozdanie z przesłuchania Żyda rejowieckiego – Jan-
kiela Salomonowicza, jednocześnie arendarza karczmy w Rożdżałowie jako 
powoda, jego współbraci z miasteczka (Lejba Moszkowicz, Manel Abramo-
wicz i Icko Ankielowicz) jako świadków strony powodowej215 oraz Józefa Je-
żewskiego, nieprzerwanego posesora Rejowca, jako pozwanego. Przesłucha-
nia dokonał na miejscu Antoni Zgierski – burgrabia chełmski w obecności 
Franciszka i Stanisława Siła-Nowickich, braci rodzonych. Osobliwością 
dokumentu było to, iż jedynie bardzo ogólnie informował o temacie do-
chodzenia (toto negotio), czyli o wszystkich kwestiach dotyczących handlu 
prowadzonego przez starozakonnych rejowieckich. Cała zaś sprawa toczyła 
się in Occluso Rothulo, czyli – jakbyśmy dziś powiedzieli – za zamkniętymi 
drzwiami, najwidoczniej na życzenie strony powodowej. Być może sprawę 
tę należałoby wiązać ze wspomnianym w poprzednim podrozdziale procede-
rem uprawiania handlu przez żydowskich kramarzy z Rejowca w niedziele 
i święta (opisany on został wprawdzie znacznie później, z okazji wizytacji 
kościoła rzymskokatolickiego w Pawłowie, lecz niewykluczone, że prakty-
kowany był już wcześniej). O wyniku przesłuchań i podjętych wówczas usta-
leniach nic jednak nie wiadomo. Sprawa ta, mimo sugestii burgrabiego, nie 
trafiła jednak na wokandę sądu w Chełmie, zapewne na skutek interwencji 
samego Wacława Rzewuskiego, właściciela klucza rejowieckiego i starosty 
chełmskiego, życzliwego bardzo, podobnie jak jego ojciec, wyznawcom re-
ligii mojżeszowej.

Musiał jednak zwyczaj prowadzenia przez starozakonnych handlu w nie-
dziele i święta być powszechny, przynajmniej w pasie aż do Puszczy Solskiej, 
skoro sprzeciwił się temu nawet biskup chełmski rzymskokatolicki – Walen-

211 Ibidem, k. 931.
212 APL, KGCh, Zapisy, ks. 51, op. cit., k. 64.
213 APL, KGCh, RMO, ks. 78, op. cit., k. 595.
214 APL, KGCh, RMO, ks. 80, op. cit., k. 586.
215 APL, KGCh, RMO, ks. 54, op. cit., k. 736-736v.
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ty Salezjusz. Wydał on mianowicie 1 stycznia 1755 roku swoisty dokument, 
w którym napisał, aby Żydzi zamieszkali w ordynacji zamojskiej nie waży-
li się sklepow y kamienic otwierać aż po nabożeństwie przed południowym, 
ani rzeczy przedawać, chyba tylko w gwałtowney potrzebie dla podrożnych216. 
Zabronił im też podczas świąt szczególnie uroczystych (Boże Narodzenie, 
Wielkanoc, Zielone Światki, Boże Ciało, dzień Wszystkich Świętych) kurze-
nia gorzałki. W inne niedziele i święta można było jednak destylować trunki, 
ale nie przez Ludzi katolickich, tylko przez samych Żydow, to iest od zachodu 
słońca, aż do wschodu. 

Po kilku miesiącach – dokładnie zaś 13 czerwca - biskup złagodził swo-
je stanowisko, pisząc w kolejnych Punktach dla Synagogi y Całey Ordynacyi 
Zamoyskiey w Diecezji Naszey Chełmskiey, iż zezwala wyznawcom religii moj-
żeszowej na prowadzenie sklepowej sprzedaży towarów w Niedziele y Świę-
ta (procz tych pryncypalnieyszych) (…) prywatnie poki Nabożeństwo się nie 
skończy, na życzenie podróżującej szlachty217. Po zakończeniu nabożeństwa 
w kolegiacie wolno Im będzie o teyże godzinie sklepy otworzyć, zaś po drugich 
nieszporach nakładać [do kotłów zacieru] do kurzenia gorzałki.

Kompromisowe stanowisko biskupa wiązało się nie tylko z wygodą po-
dróżujących w dni świąteczne, którym przydarzały się konieczne zakupy, 
np. trunków, czy towarów powszechnego użytku, ale także z faktem, iż wie-
lu szlachetnie urodzonych zadłużało się często u bogatszych Żydów, osób 
duchownych nie wyłączając. Zdarzały się także sytuacje odwrotne i zbytnie 
naruszanie tej współegzystencji, która dobrze służyła różnym stronom, nie 
leżało w niczyim interesie. Można domyślać się, że podobne stanowisko zaj-
mował biskup co do Żydów zamieszkałych w Ziemi Chełmskiej i że dotyczy-
ło one także starotestamentowych obywateli Rejowca.

Przykłady powyższe, sądzę, dobrze obrazują zróżnicowane naonczas 
położenie materialne kupców rejowieckich wyznania mojżeszowego, stano-
wiących lokalny patrycjat. Położenia biedoty żydowskiej można się jedynie 
domyślać.

Niektórzy Żydzi prowadzili handel końmi218, co nie zawsze przynosiło 
spodziewane zyski. O jednej z takich nieudanych transakcji mówi dokument 
z 20 marca 1788 roku Otóż kilkanaście dni wcześniej tj. 7 marca, Abram Da-
niłowicz Obywatel Miasta Rejowca został namówiony przez przebywającego 
tam niejakiego Jana Dzierżanowskiego do kupna dwu koni. Gdy dobijano 
targu na kwotę 103 złotych, sprzedawca zastrzegł, że chce sprzedanymi koń-
mi udać się jeszcze do Chełma w celu załatwienia jakiegoś interesu. Kupiec 
wyraziwszy na to zgodę, pojechał bryczką z Dzierżanowskim do powiatu. 

216 APL, KGKr, RMO, ks. 62, k. 712.
217 Ibidem, k. 764.
218 APL, KGCh, RMO, ks. 188, op. cit., k. 30v.
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Gdy Daniłowicz postanowił końmi wrócić do Rejowca, sprzedawca temu się 
sprzeciwił. Wówczas z pomocą kilku współbraci, starozakonny rejowiecki 
przejął zwierzęta siłą, na co Dzierżanowski zareagował natychmiastową zgo-
dą powrotu do Rejowca sprzedanymi końmi wraz z kupcem i jego chełm-
skim pomocnikiem. Jednakże ledwo wyjechawszy za Bród Chełmski, dążąc na 
uszkodzenie Manifestuiacego się (Daniłowicza), zepchnął pomocnika żydow-
skiego oraz Daniłowicza z wózka i w inną Drogę udał się219. Ten, czując się 
oszukanym, postanowił na drodze sądowej szukać satysfakcji.

Warto przy okazji tej wspomnieć jeszcze o informacji przedłożonej przez 
ekonoma klucza rejowieckiego – Stanisława Tryksińskiego Komisji Skar-
bu Koronnego, w której zaprzeczył on istnieniu w Rejowcu Jurysdykcji, czyli 
sądu grodzkiego, który prowadziłby własne akta i sprawy sądowe. Przyczy-
ną była niepiśmienność mieszczan, procz Żydów220, którzy prawdopodobnie 
posiadali własny sąd.

Zapewne wczesną jesienią roku 1785, czyli z początkiem nowego roku 
według kalendarza hebrajskiego (niewykluczone, że wcześniej), rozpoczęto 
w Rejowcu wznoszenie nowej bóżnicy, jednakże brak pokrycia dachu spowo-
dował konieczność pozyskania materiału drzewnego221. W sprawę, zapewne 
z polecenia Zaleskiego, włączył się gajowy rejowiecki – Wach z Rubiego oraz 
pięciu innych jego sąsiadów. Doszło przy tym do ich sądowego zaskarżenia 
o to, że dokonali wycinki kilkunastu dorodnych sosen w lesie rahożyckim, 
rzekomo należącym do dóbr uherskich. Sprawę tę opisałem już wcześniej.

Wprawdzie nie jest znany jej finał, ale domyślać się można, iż ówczes-
ny dziedzic Uhra – biskup Franciszek Olędzki pogodził się ostatecznie 
z wywózką ściętych drzew do Rejowca i ich wykorzystaniem na pokrycie 
wspomnianej świątyni żydowskiej. Można zatem przyjąć, iż w pierwszych 
miesiącach roku następnego starotestamentowi wierni mogli już cieszyć się 
z nowego przybytku Pańskiego. 

Warto przy tym podkreślić zgodne współdziałanie greckokatolickich wy-
znawców z Rubiego z wyznawcami religii żydowskiej w dziele ukończenia 
ich domu modlitw. Oczywiście sprawa miała też kontekst finansowy, ale nie 
przeczy on tezie o pożytecznej lokalnej koegzystencji wyznawców dwu od-
miennych wyznań i nosicieli różnych cech narodowych. 

Aczkolwiek nie zachował się żaden, choćby skrótowy opis wewnętrznego 
wystroju bóżnicy, jednakże założyć można, iż przy wschodniej jej ścianie 
z pewnością ustawiona była święta skrzynia zwana arką (hebr. aron ha-ko-
desz), w której przechowywano napisany ręcznie na pergaminie zwój Tory222; 

219 Ibidem, k. 363.
220 APL, KGCh, RMO, ks. 83, op. cit., k. 359.
221 APL, KGCh, RMO, ks. 96, op. cit., k. 21-21v.
222 N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 1997, s. 13.
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znajdowały się tam także menora i tablice z modlitwami, być może obramo-
wane ozdobnymi listwami z inskrypcjami i ornamentem roślinnym223. Frag-
menty Pisma odczytywano z podwyższenia zwanego bimą, umieszczonego 
centralnie w przestrzeni sakralnej, a bogatsi wierni – za opłatą – na czas 
modlitw zasiadali w ławkach224.

Nieopodal bóżnicy rejowieckiej znajdował się prawdopodobnie również 
besałmen czyli kierkut (nekropolia żydowska).

Żydzi, o czym warto wspomnieć, stawiali zazwyczaj domy modlitw w po-
bliżu płynącej wody i tak też pewnie postąpiono w Rejowcu. Zgodnie zaś 
z tradycją, zapewne obok bóżnicy znajdowały się również łaźnia oraz domy 
dla rabina, kantora i szkolnika225. Niewykluczone, iż miejscowy żydowski 
cech szewsko-garbarski miał także swojego duchownego, który wykładał 
Torę dla braci cechowych.

W dniu 23 lipca 1789 roku przed starostą chełmskim Antonim Leopol-
dem Węgleńskim, już wcześniej wzmiankowanym, stawił się Wawrzyniec 
Kalicki, ekonom Wiktoryna Zaleskiego, przedstawiając kilka podstawowych 
dokumentów dotyczących rocznych intrat uzyskiwanych przez dziedzica 
z tytułu włodarzenia kluczem rejowieckim.

Jednym z nich było Objaśnienie Osiadłości Żydów Rejowieckich z wyraże-
niem Opłaty tak do Skarbu Dóbr, jako i do Arędy226 Jak z pisma wynika, wszy-
scy starozakonni rejowieccy, z uwagi na nieuczestniczenie w pracach żniw-
nych, obowiązani byli wpłacać corocznie do kasy dworskiej w sumie złotych 
polskich 50. Od każdego domu zajezdnego uiszczali czynszu siedzialnego złp 2 
gr.16. Każdy kram murowany natomiast opodatkowany został kwotą roczną 
w wysokości 24 złotych, a drewniany – połową tego czynszu. Z domów zaś nie 
wjezdnych i zatylnych płacono Czynszu po złp 1 gro. 8, z Klitek przytychże złp 6. 
Z powyższych tytułów przychód Zaleskiego wynosił rocznie 508 zł 20 gr.

Od pędzących gorzałkę za pozwoleniem dominium od wyrobienia Spustu 
teyże przy Wierniku227 zatartego – gro. 15, a od wyszynku jednego złp 1 gr.15 
pobierano jako podatek doliczany do arendy karczemnej. Braha pozostała 
po odpędzeniu alkoholu miała być dostarczana w baniach gorzałczynach do 
Skarbu, czyli dworu, zapewne jako pasza dla trzody chlewnej. Jednocześnie 

223 A. Trzciński, Zachowane wystroje malarskie bóżnic w Polsce, „Studia Judaica”, r. 4, nr 
1-2 (7-8), 2001, s. 75 i nn.

224 R. Żebrowski, Synagoga, [w:] Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Polski słownik…, t. 2, op. 
cit., s. 596 i nn.

225 S. Gąsiorowski, Uprawnienia i powinności wyznawców judaizmu w świetle prawa ży-
dowskiego w Koronie w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, „Studia Historyczne”, r. 35, z. 4 
(139), 1992, s. 462.

226 APL, RGL, Akta Szczegółowe Rządu Gubernialnego Lubelskiego tyczące się Miast Przywi-
leje, ks. 927, k.257.

227 Był to urzednik gminy żydowskiej, odpowiadający za sprawy finansowe.
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z liczby owych bań dwór wyliczał wielkość produkcji  i wyszynku wódki. 
Roczny przychód z tego tytułu wynosił 3028 złp.

Od uboju bydła, trzody chlewnej, owiec i skopów oraz od składowania 
soli  w beczkach przed skierowaniem jej do obrotu, Zaleski pozyskiwał rocz-
nie 2400 złp.

Iskop, już wcześniej przeze mnie wspominany i objaśniany, pozyskiwany 
z uprawy przez Żydow pól pustych Chłopskich, przeliczany na korce zboża, 
a następnie na ekwiwalent pieniężny, a takoż i przeliczana wartość siana 
z łąk przez starozakonnych pozyskiwanego, wraz z opłatą od piekarzy i za 
cechowanie wag, dostarczały intraty  w wysokości złp 1000.

Arendarze karczemni z Rubiego i Wereszcz Małych wnosili w sumie 900 
złp, zaś  z myta potocznego, czyli pospolitego oraz ze sprzedaży Mazi (smoły) 
dochód roczny wynosił 637 złp.

W sumie przychody Wiktoryna Zaleskiego z tytułu czynszów mieszkal-
nych oraz działalności rzemieślniczej, handlowej i usługowej prowadzonej 
przez starozakonnych wynosiły rocznie 8523 złp 20 gr. Tak wysokie wpływy 
świadczyły o znacznej naonczas zamożności mieszczan wyznania mojżeszowe-
go. Tworzyli oni osobliwy klimat obyczajowy w mieście i wyznaczali kierunki 
ekonomicznej aktywności, zajmując się nawet uprawą roli. Ich religijno-spo-
łeczne święta wzbogacały koloryt życia miejskiego, czyniły z Rejowca oppi-
dum o typowych kresowych cechach (wielowyznaniowość, różnojęzyczność, 
różnorodność kulturowa) lecz o mało typowym gospodarczym wizerunku.

Każdy rok żydowski czyli Rosz ha-Szana, rozpoczynał się – o czym wcześ-
niej wspomniałem - wczesną jesienią, tj. na przełomie września i październi-
ka, zaś każdy tydzień zaczynał się w niedzielę i kończył szabatem w sobotę. 
Ortodoksyjni Żydzi, z pewnością także rejowieccy, otaczali szabat najwięk-
szą czcią, uważając go za najcenniejszy dar Boży. Tak nakazywała odwiecz-
na tradycja, dlatego w tym dniu wystrzegano się wszelkich prac i wielu 
czynności z nimi jedynie pośrednio związanych, jak chociażby zrywania 
kwiatów, czy czytania korespondencji handlowej228. Świętowanie szabatu 
rozpoczynano w piątkowy wieczór, zawsze po zachodzie słońca. Mężczyźni 
udawali się wówczas do miejscowego domu modlitw na nabożeństwo zwane 
Powitaniem szabatu (hebr. Kabalat Szabat)229, nakładając na tę okoliczność 
białe kitle, czyli długie luźne koszule i białe kipy (jarmułki)230. Także zwoje 
Tory ubierano wówczas w białe sukienki. 

228 N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje…, op. cit., s. 30-31.
229 Ibidem, s. 34-35.
230 M. Krasucka, Rosz Haszana, „Słowo Żydowskie”, nr 18-20 (356-358), 2005, brak numera-

cji stron. Na Kabalat szabat składały się psalmy, a także hymn Lecha, napisany przez szesnasto-
wiecznego kabalistę; M. Tomal (opr.), Jak modlą się Żydzi. Antologia modlitw, 2000, s. 99.
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Ponieważ w trakcie trwania tego święta zabronione było rozpalanie ognia, 
ciepłe posiłki przygotowywano dnia poprzedniego i ewentualnie proszono 
o ich podgrzanie sąsiadów-chrześcijan. Obchód szabatu kończyła zazwyczaj 
uroczysta kolacja przy wspólnym stole, który nakrywano białym obrusem. 
Spożywano wówczas ryby, czulent231 (rodzaj zapiekanki jarsko-mięsnej), ku-
gel232 (odmiana czulentu w formie przekładanej zapiekanki), cymes233 (praco-
chłonna w przygotowaniu ciepła legumina warzywno-owocowa) i inne da-
nia. Na koniec szabasu śpiewano stosowne pieśni, po czym gaszono świece 
w odrobinie wina wylanego na spodeczek.

Najpoważniejszym jednak świętem w wymiarze metafizycznym pozostawał 
Jom Kippur, czyli Dzień pojednania, zwany także Dniem przebłagania lub Wiel-
kim Dniem. Przypada on do dziś na dziesiąty dzień nowego roku żydowskie-
go i obchodzony jest na pamiątkę otrzymania przez Mojżesza na górze Synaj 
drugiej Tablicy Praw. Źródła tego święta znajdują się w wersetach Księgi Ka-
płańskiej234. Owego dnia obowiązywał ścisły post, a cechą charakterystyczną 
obchodu było wyznawanie grzechów, którego dokonywano podczas modlitw 
w synagodze. Liturgię rozpoczynało w przededniu uroczystości wyjęcie roda-
łu, czyli zwoju Tory, umieszczonego w białym pokrowcu, ze świętej skrzyni. 
Również mężczyźni biorący udział w liturgii zakładali białe kitle (długie, luź-
ne koszule), oznaczające czystość rytualną, skruchę i pamięć o śmierci, która 
wszystkich zrównuje235. Następnie kantor śpiewał trzykrotnie pieśń Kol nidre, 
czyli modlitwę unieważniającą wszystkie ślubowania i przysięgi uczynione 
przez starozakonnych zbyt pochopnie, nieświadomie lub pod przymusem je-
dynie względem Boga. Pieśń ta zatem nie unieważniała zobowiązań podjętych 
przez starozakonnych wobec innych ludzi. Po jej odśpiewaniu wszyscy od-
mawiali w milczeniu modlitwę przebłagalną za grzechy, która stanowiła jed-
nocześnie indywidualną spowiedź każdego Żyda z win popełnionych wobec 
rodziny, bliźnich i całej społeczności. Modlitwa ta kończyła się wyznaniem: Ty 
wybaczasz Izraelowi, darujesz plemionom Jeszuruna w każdym pokoleniu. Poza 
Tobą nie mamy Króla, który daruje i wybacza236 Aszkenazyjczycy, a do takich 
należeli starozakonni rejowieccy, przed modłami stawiali nadto w bóżnicy 
świeczki za zmarłych rodziców i bliskich237.

231 R. Żebrowski, Czulent, [w:] Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Polski słownik…, t. 1, op. 
cit., s. 310-311.

232 R. Żebrowski, Kugel, ibidem, s. 844-845.
233 R. Żebrowski, Cymes, ibidem, s. 304.
234 R. E. Murphy, Odpowiedzi na 101 pytań o Torę, Kraków 2003, s. 91.
235 R. Żebrowski, Kitel, [w:] Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Polski słownik…, t. 1, op. cit., 

s. 782-783.
236 M. Tomal (opr.), Jak modlą się…, op. cit., s. 139.
237 M. Krasucka, Rosz Haszana, Słowo Żydowskie”, nr 18-20 (356-358), 2005, op. cit., brak 

numeracji stron.
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W Jom Kippur nabożeństwo odbywało się przez cały dzień, od rana do 
zmroku; uroczystość wieńczyły modlitwa zwana Zamykaniem wrót oraz głos 
szofaru, czyli instrumentu muzycznego wykonanego z rogu zwierzęcego, 
obwieszczającego zakończenie pokuty. 

Dzień pojednania wiązano ściśle ze świętem Rosz ha-Szana tj. Dniem 
Sądu Bożego, rozpoczynającym nowy rok i przypadającym na nów. Tradycja 
ta ma swoje korzenie jeszcze w starożytności, kiedy to nów księżyca uwa-
żano za początek miesiąca238. Okres dziesięciu dni dzielący oba święta miał 
służyć pogłębionej refleksji nad własnymi słabościami, uczynionymi innym 
krzywdami oraz zjednywać przychylność Bożą.

Do świąt równie uroczyście obchodzonych należało święto Pesach (Pas-
chy), przypadające na okres marca lub kwietnia i nawiązujące do wyjścia 
Izraelitów z egipskiej niewoli. Najważniejszą częścią tej uroczystości była 
wieczerza (seder) składająca się obowiązkowo z macy, czyli trzech placków 
upieczonych z niekwaszonego ciasta, czerwonego wina239, jajka pieczonego 
i tzw. gorzkich ziół, czyli tartego chrzanu i naci z zielonej pietruszki240. W bo-
gatszych domach żydowskich, a takie były również w Rejowcu, podawano 
także udziec barani, przypominający ofiary paschalne składane w świątyni 
jerozolimskiej. Długi ceremoniał uczty sederowej rozpoczynał, obmyw-
szy ręce, ojciec rodziny, poświęcając wino i wypijając pierwszy z czterech 
obowiązkowych toastów (arba kosot). Po drugim obmyciu rąk błogosławił 
macę, którą spożywano z chrzanem (maror) i nacią pietruszki (karpas)241. 
Następnie zaczynała się właściwa uczta, na którą, zależnie od zamożności 
rodziny, składało się kilka do kilkunastu różnych potraw242. Często taka ko-
lacja, zwana nakrytym stołem (Szulchan aruch), kończyła się przed północą 
spożyciem kawałka macy symbolizującego jagnię pesachowe, które w sta-
rożytności podawano pod koniec rytualnego posiłku. Przed snem śpiewano 
jeszcze psalm o przyjściu proroka Eliasza, zaś dzieciom opowiadano bajki, 
zabawiano je grami i zagadkami oraz obdarowywano cukierkami.

Najradośniejszym jednak świętem żydowskim był Purim, czyli Świę-
to losów przypadający na okres lutego-marca. Upamiętnia on wydarzenia 
opisane w biblijnej Księdze Estery, związane z zamiarem zgładzenia Żydów 
w starożytnej Persji przez Hamana, króla tego kraju. 

238 N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje…, op. cit., s. 40.
239 Czerwone wino symbolizowało krew pesachowego baranka, którą Izraelici, dla identy-

fikacji ich mieszkań, pomazali przed wyjściem z niewoli swoje odrzwia; ibidem, s. 60.
240 Ibidem, s. 58-59.
241 M. Krasucka, Pesach, „Słowo Żydowskie”, nr 7-9 (345-347), 2005, brak numeracji 

stron.
242 N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje…, op. cit., s. 61.
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Uroczystość ta miała zawsze charakter święta ludowego, aczkolwiek 
obchodzonego zgodnie ze wskazówkami liturgicznymi243. W dniu poprze-
dzającym Purim obowiązywał tzw. post Estery, natomiast w sam dzień ob-
chodów tego święta nakazywano radować się i weselić, a nawet dozwalano 
grać w gry hazardowe (zakazana była publiczna żałoba, nawet w przypadku 
zgonu członka rodziny). Rozpoczynano dzień od nabożeństwa w bóżnicy, 
gdzie czytano wspomnianą Księgę Estery, a przy wymawianiu imienia Hama-
na podnoszono w świątyni wrzawę i rumor, używając do tego grzechotek 
i kołatek.

Do tradycji tego święta należało również wręczanie upominków (najczęś-
ciej były to słodkie ciasta lub owoce południowe)244. Podczas Purimu wy-
stawiano także kuglarskie scenki, tzw. purim-szpile, przedstawiające sceny 
z Megilat Ester, które dały w Polsce początek teatrowi żydowskiemu245.

Z urodzinami potomków płci męskiej łączył się nieodłącznie rytuał obrze-
zania, którego dokonywano w ósmym dniu po urodzeniu chłopca (nawet je-
śli był to szabat). Odbywało się to w bóżnicy lub w domu rodzinnym potom-
ka, a zabiegu tego dokonywał mohel, odpowiednio przeszkolony religijny 
Żyd – często był to rzezak zajmujący się rytualnym ubojem zwierząt246. Przy 
obrzezaniu wymawiał on odpowiednie błogosławieństwa połączone z na-
daniem chłopcu imienia. Gdy ten kończył 13 lat, stawał się osobą dorosłą, 
którą obowiązywało przestrzeganie postów. Z tej okazji w bóżnicy odbywała 
się specjalna uroczystość (bar micwa), podczas której chłopiec dostępował 
zaszczytu odczytania fragmentu Tory247. Często w podarunku otrzymywał on 
także tefilin (filakterię) czyli dwa czarne skórzane pudełeczka z rzemykami, 
w których znajdowały się małe zwitki pergaminu z wypisanymi na nich dwo-
ma fragmentami Księgi Wyjścia i dwoma wycinkami z Księgi Powtórzonego 
Prawa. Amulety te przechowywano w aksamitnych woreczkach specjalnie 
bogato haftowanych248.

Ślub żydowski, co warto podkreślić, nie miał charakteru ani ściśle reli-
gijnego, ani urzędowego. Jego prawomocność zależała bowiem od tego, czy 
odbył się publicznie i czy na tę okoliczność sporządzono dokument zwany 
ketubą. Był to w istocie kontrakt ślubny, spisywany wówczas w Rejowcu, co 
wynika z wcześniej przytoczonych dokumentów, po hebrajsku (był to wów-

243 Ibidem, s. 87.
244 Ibidem, s. 88.
245 M. Krasucka, Purim, „Słowo Żydowskie”, nr 5-6 (343-344), 2005, op. cit., brak nume-

racji stron.
246 M. Bendowska, Mohel, [w:] Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Polski słownik…, t. 2, op. 

cit., s. 173; tamże szczegóły anatomiczno-chirurgiczne zabiegu obrzezania.
247 N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje…, op. cit., s. 104.
248 Z. Borzymińska, Filakteria, [w:] Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Polski słownik…, t. 1, 

op. cit., s. 425-426.
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czas język urzędowy każdego kahału). Tradycja jednak zalecała spisywanie 
tej intercyzy w języku aramejskim, co dla porządku dodaję. Podpisywali ją 
dwaj świadkowie, a po podpisaniu była odczytywana podczas cywilnej czę-
ści obrzędu zaślubin. Ketuba – jak pisała Ninel Kameraz-Kos – zawierała 
formułę, w której narzeczony, prosząc o rękę narzeczoną, przyjmował spre-
cyzowane warunki i zobowiązania wobec żony aż do jej śmierci. Formuła ta 
w sensie prawnym umożliwiała mu podjęcie współżycia po zaślubinach249. 
W dokumencie tym podana była również suma posagu dziewczyny, który był 
jej zabezpieczeniem materialnym na wypadek rozwodu250. Żona natomiast nie 
była zobowiązana do pochowania zmarłego męża na własny koszt.

Często spisywano umowę przedślubną, czyli zapis zaręczynowy, w którym 
rodzice obojga narzeczonych określali wielkość majątku przekazywanego 
młodym oraz miejsce ich zamieszkania i sposób utrzymania, co już wcześ-
niej na przykładzie zilustrowałem.

Za mężczyznę dorosłego do ślubu uważano takiego, który ukończył trzy-
naście lat i jeden dzień, natomiast kobieta pełnoletnia winna była mieć ukoń-
czone lat dwanaście.

Za odpowiednie dni do urządzania uroczystości ślubnych uważano wto-
rek lub piątek. Określone też były pory i warunki, w których brać ślubu nie 
należało.

Kojarzeniem par zajmował się szadchan, czyli swat i było to dosyć in-
tratne zajęcie, ponieważ przynosiło mu od półtora do trzech procent sumy 
posagowej251. Każda jednak z osób swatanych mogła ofertę drugiej strony 
odrzucić. 

Uroczystości ślubne rozpoczynały się od nabożeństwa połączonego 
z duchową spowiedzią będących na czczo nupturientów, zaś cywilna część 
ceremonii odbywała się nierzadko na dziedzińcu przy bóżnicy pod baldachi-
mem. Oboje zaślubieni występowali zazwyczaj w strojach koloru białego, co 
symbolizowało ich niewinność i czystość, a także skruchę i pokutę. Na po-
czątku rabin błogosławił wino, które kosztowali młodzi, po czym mężczyzna 
wkładał zaślubionej pierścionek na wskazujący palec prawej ręki. Wresz-
cie następowało odczytanie treści kontraktu ślubnego i tłuczenie kielicha 
po winie. Gest ten miał przypominać zburzenie świątyni jerozolimskiej252. 
Składano sobie przy tym tradycyjne życzenia pomyślności (mazeł tow). Uro-
czystość kończyła się w domu panny młodej przy dźwiękach muzyki i była 
połączona z uroczystym posiłkiem oraz wręczaniem prezentów. 

249 T. Czacki, Rozprawa…, op. cit., s. 79.
250 N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje…, op. cit., s. 112.
251 R. Żebrowski, Szadchan, [w:] Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Polski słownik…, t. 2, op. 

cit., s. 612-613.
252 N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje…, op. cit., s. 115.
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Częste były wśród ludności żydowskiej Rejowca zgony, zwłaszcza wśród 
dzieci i osób starszych. Za główną przyczynę zejść śmiertelnych można 
uznać choroby gorączkowe (wirusowo-bakteryjne). W chwili zgonu zmarłej 
osobie zamykano oczy a na powieki kładziono gliniane skorupki z rozbitego 
naczynia253. Ciało układano na podłodze nogami ku drzwiom i nakrywano 
białym prześcieradłem. U wezgłowia nieboszczyka umieszczano palące 
się świece. Od tego momentu zmarłym zajmowało się bractwo pogrzebo-
we (istniało takie w Chełmie, a jego działalność regulował list wystawiony 
przez Wacława Rzewuskiego – starostę chełmskiego). Członkowie bractwa 
stawiali zmarłego w pozycji pionowej i polewali dziewięciokrotnie wodą tak, 
aby obmyła całe jego ciało. Po starannym wytarciu zwłok, okrywano je cału-
nem i umieszczano na marach254. Były to długie drewniane nosze, które mo-
gło nieść co najmniej sześciu członków bractwa. Pod głowę nieboszczyka 
wkładano poduszkę i całe ciało przykrywano czarną kapą. Po trzykrotnym 
okrążeniu z nim domu, zwłaszcza gdy grzebano gospodarza, członkowie 
bractwa udawali się ze zwłokami na cmentarz. Tam przenoszono zmarłe-
go do trumny i chowano w grobie ziemnym, wykopanym koniecznie w dniu 
pogrzebu. Trumnę w miejscu wiecznego spoczynku układano tak, by twarz 
zmarłego zwrócona była w kierunku wschodnim. Zwyczajowo po roku od 
dnia zgonu na grobie zmarłego stawiano macewę255.

Na koniec nadmienić także trzeba, iż w przeciągu wieku XVIII sejmik 
chełmski niejednokrotnie podejmował tematy żydowskie. Oto np. w 1744 
roku w instrukcji dla – przychylnego przecież wyznawcom religii mojżeszo-
wej – posła na sejm Seweryna Rzewuskiego, zapisano, aby pogłowne Żydow-
skie altero tento podwyższyć, natomiast znieść pogłówne dla całej szlachty, zaś 
dochody z królewszczyzn przeznaczyć w całości na utrzymanie zaciężnego 
wojska256. Jednocześnie we wrześniu 1752 roku sejmik chełmski przyznał, iż 
posiada wobec skarbca królewskiego wiele Długow, nie określając jednak, 
nawet w przybliżeniu, terminu ich uregulowania257. 

W 1748 roku z kolei domagano się, aby sejm zabronił Żydom prowadze-
nia handlu winem i końmi oraz arendowania różnych szlacheckich agend258. 
Natomiast w roku 1754 zgłoszono na sejm ordynaryiny wniosek, aby ten 
uchwalił zniesienie urzędu starszych synagog oraz ułożył dla Żydów spe-

253 Ibidem, s. 120.
254 J. Jagielski, Tahara, [w:] Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Polski słownik…, t. 2, op. cit., 

s. 683-684.
255 J. Jagielski, Grób żydowski, [w:] Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Polski słownik…, t. 1, 

op. cit., s. 523-524.
256 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 45, op. cit., k. 514.
257 APL, KGCh, RMO, ks. 54, op. cit., k. 432v.
258 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 50, op. cit., k. 381.



351Rozdział V • Mieszkańcy klucza: życie w wierze i diasporze w XVIII wieku

cjalną taryfę pogłównego i jej wysokość konsekwentnie wyegzekwował259. 
Tymczasem naówczas właśnie Wacław Rzewuski wydał nakaz regulujący 
zakres handlu, w jakim mogli Żydzi chełmscy prowadzić swoje interesy260. 
W dokumencie tym czytamy m.in., iż od tąd Kupcy w Sklepach Murowanych 
Mieszkający y handlujący Sukna Wszelakie, tak Francuskie Jako y ordynaryine, 
Materie Jedwabne, bławaty Bogate, Kamloty francuskie, Szkoty, Płutna Ho-
lenderskie y Szwabskie, Płutna Wrocławskie y Lniane w Sztukach przedawać 
maią a nie Łokciami. Natomiast kramarze posiadający kramy drewniane 
mogli sprzedawać swoje towary, tj. oliwę, wyroby żelazne, płótna niemieckie 
i lniane krajowe oraz materiały farbowane, w sztukach i łokciach. Dokument 
wymieniał również Galony Szychowe, Kromrasy261, harasy262, Chustki, Ręka-
wiczki, Buty żołte, Czerwone y Czarne, Trzewiki Malowane y Czarne, Szpil-
ki, Papier, Farby y Materyały Malarskie, Galasy, Tiutiuny [tytonie], Prochy, 
Szruty, Noże, Jedwabie, Wstążki Modne y Podłe, Szkła proste, Szlifowane y inne 
Drobne Rzeczy, które powinny znajdować się w ciągłej sprzedaży. (Z kolorów 
obuwia wnosić można, iż moda wschodnia, preferująca żywe kolory czerwie-
ni i żółci konkurowała wciąż jeszcze na równi z modą zachodnioeuropejską, 
stosującą znacznie tańsze obuwie czarne i brązowe263). 

19 lipca 1755 roku tenże starosta wydał postanowienie, na mocy którego 
członkowie chełmskiego Bractwa Żydowskiego (pogrzebowego) nie mogli 
żądać więcej za pogrzeb, niż 2 złote od każdych stu z pozostawionych przez 
zmarłego oszczędności. Uzyskany z pochowków dochód miał być natomiast 
dzielony między potrzeby Kahału Chełmskiego (2 części) i wydatki samego 
bractwa (1 część)264. Gdyby jednak z jakiegokolwiek powodu bractwo nie 
pochowało zmarłego w dniu śmierci y żeby trup w Domu [rodzinnym] Noco-
wał, starszy bractwa obciążony będzie karą 50 grzywien, a nadto zostanie od 
Starszeństwa oddalony265.

Po trzech miesiącach Rzewuski, najwidoczniej na wniosek tegoż bra-
ctwa, wydał w Podhorcach nowe, sześciopunktowe zarządzenie266, wedle 
którego:

259 APL, KGCh, RMO akta luźne, ks. 56, k. 287.
260 Ibidem, k. 541; APL, KGCh, RMO, ks. 152, op. cit., k. 302v-303. Nakaz wydany został 

5 maja 1751 r. w Chełmie.
261 Był to rodzaj dawnej zagranicznej tkaniny wełnianej; J. Karłowicz, A Kryński, W. Niedź-

wiedzki, Słownik języka…, t. 2, op. cit., Warszawa 1902, s. 560.
262 Haras – rodzaj tkaniny wełnianej importowanej; ibidem, s. 16.
263 I. Turnau, Związki technik włókienniczych i skórniczych z modą europejską w XVI i XVII 

wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. 20, nr 1, 1972, s. 124.
264 APL, KGCh, RMO, ks. 57, op. cit., k. 438.
265 Ibidem.
266 APL, KGCh, RMO, ks. 58, op. cit., k. 602.
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a) bractwo zostało zwolnione z odprowadzania części dochodów pogrze-
bowych do kahału chełmskiego;

b) od dnia 20 października 1755 roku zaczęła obowiązywać nowa taryfa 
opłat za usługi, wynoszaca od Pogrzebu Żyda Możniejszego lub Żydowki 
możnieyszey więcey iak Złotych ośmnaście, od Żydów przeciętnie sytuo-
wanych – 9 złotych, ubogich zaś za darmo Bractwo chować powinno;

c) możliwe było pobieranie, na życzenie umierającego, większej opłaty 
za pogrzebanie ciała, zakazane jednak było wyciąganie, czyli wyłudza-
nie wyższych sum;

d) corocznie 1 października bractwo powinno przedstawiać rabinowi 
chełmskiemu do pisemnej akceptacji całoroczny bilans percepty y ex-
pensy;

e) expensa, czyli wydatki bractwa powinny dotyczyć głównie pochów-
ków osób ubogich, często żyjących z jałmużny i obrządzania okopiska 
(kierkutu);

f) Ciało umarłego powinno być iak naypredzey pochowane bez żadney zwło-
ki, o ile możności, nocować w Domu ani w mieście niema (tu starosta 
złagodził swoje poprzednie stanowisko, tym bardziej, że bractwo obej-
mowało naonaczas swym zasięgiem także niektóre inne kahały, w tym 
prawdopodobnie rejowiecki); przywłaszczanie natomiast pieniędzy 
bractwa przez kogokolwiek z jego członków groziło Wielkiemi Grzyw-
nami.

Dokument został przekazany oddzielnie kahałowi chełmskiemu (na 
ręce Michela Szlomowicza i Herszka Aronowicza – starszych kahalnych) 
i Bractwu Żydowskiemu (reprezentowanemu przez dwu plenipotentów: Mo-
szeczka Rabinowicza – wiernika ziemskiego i Chaima Łukowianina)267.

Brak późniejszych dokumentów dotyczących Bractwa Żydowskiego 
w aktach grodzkich chełmskich oznacza, iż udało się Wacławowi Rzewu-
skiemu na szereg lat unormować zakres usług pogrzebowych w miejsco-
wym kahale. Zapewne życzliwy jego stosunek do mieszczan narodowości 
żydowskiej ułatwił negocjowanie warunków funkcjonowania wspomnianego 
bractwa.

267 Ibidem.



ROZDZIAŁ VI
W EPOCE POROZBIOROWEJ (DO 1870 ROKU)

1. Balansowanie na krawędzi upadku: Ossolińscy – Łubieńscy – Woronieccy

Marianna Barbara dwojga imion Zaleska, jako się wcześniej rzekło, bra-
tanica Wiktoryna Zaleskiego i od 1781 roku żona hr. Józefa Kajetana 

Ossolińskiego1, po śmierci stryja rychło przejęła rządy w rejowieckim pa-
łacu. Dodajmy, iż z tego związku pochodzili syn Wiktor i córka Konstan-
cja, słynąca ponoć z niepospolitej urody2. Po separacji, Wiktor zamieszkał 
wraz z ojcem w Rudce pod Białymstokiem, natomiast córka pozostała przy 
matce3. 12 grudnia 1805 roku 22-letnia Konstancja poślubiła hr. Tomasza 
Andrzeja Łubieńskiego (1784-1870), naonczas jeszcze młodziana z perspek-
tywami, wnosząc mu w posagu klucz rejowiecki i wyprawę oszacowaną na 
50 tysięcy zł.4 Cały majątek panny młodej wyceniony został – dla potrzeb 
intercyzy ślubnej – na 400 tysięcy złotych. Jednakże objęcie przez hrabio-
stwo Łubieńskich w zarząd tej majętności przeciągało się w czasie, tym bar-
dziej, że żyła jeszcze Marianna. Tak więc, póki co, młoda para zamieszkała 
w stołecznym pałacu Łubieńskich. Tam też w roku 1806 Konstancja urodziła 
córeczkę – nadano jej imię Adela. Z początkiem roku 1807 Tomasz zaciągnął 
się do wojska napoleońskiego, a Konstancja na długie miesiące pozostała 
w Warszawie Do pierwszego spotkania małżonków doszło w Paryżu dopiero 
w początkach roku 18095. Gdy w bitwie pod Wagram Łubieński został ranny, 

1 I. Mazur, Zespół pałacowo-parkowy…, op. cit., ks. 476, s. 17; cf. R. Aftanazy, Materiały do 
dziejów…, op. cit., s. 291.

2 Syn i córka otrzymali na chrzcie po trzy imiona: Wiktor Maksymilian Józef oraz Kon-
stancja Marianna Apolonia; I. Mazur, Zespół pałacowo-parkowy…, op. cit., s. 17.

3 Ibidem.
4 R. Kołodziejczyk, Bohaterowie nieromantyczni. O pionierach kapitalizmu w Królestwie 

Polskim, Warszawa 1994, s. 83.
5 Ibidem, s. 84.
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pozwoliło mu to opuścić szeregi napoleońskie i dłużej poobcować z żoną, 
przebywającą podówczas na dworze cesarskim we Wiedniu. 

Jeszcze przed klęską moskiewską, w roku 1812 Łubieńskim urodził się 
syn, któremu na cześć cesarza nadano imiona Napoleon Leon.

Do kraju hrabiostwo powrócili w roku 1814, pozostawiając córkę w szko-
le paryskiej i grobowiec z ciałem Marianny Ossolińskiej, której przybycie 
do stolicy nad Sekwaną wiązało się zapewne z koniecznością współwycho-
wania wnucząt.

Jak wynika z duplikatowych ksiąg aktów urodzeń z lat 1810-1821 parafii 
greckokatolickiej w Rejowcu, dopiero w 1816 roku proboszcz Bazyli Koź-
miński, sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego, odnotował, jako 
świadka zgłoszenia urodzenia dziecka, Wojciecha Kuziębę – lokaja Jaśnie 
Wielmożnego Hrabi Generała Łubi(e)ńskiego6. W tym też roku hrabia zwolnił 
się ze służby w armii Królestwa Polskiego i osiadł na pewien czas z rodziną 
w Rejowcu.

Przez kilkanaście wcześniejszych lat kobiecego zarządzania dobrami 
wiele zmieniło się w gospodarce wiejskiej, rzemiośle i handlu. Mniej więcej 
do roku 1810 siłą rozpędu, nadanego przez Zaleskich i Miera, nieźle jeszcze 
prosperowały wszystkie dziedziny życia ekonomicznego. Kolejna dekada 
charakteryzowała się wyraźnym wchodzeniem w regres. O przyczynach 
tego zjawiska piszę nieco dalej. Wyraźny brak znaczniejszych dochodów 
z przyznanych cerkwi beneficjów ziemskich już pod koniec wieku poprzed-
niego domysł ten potwierdza, a brak chętnego duchownego do zajęcia miej-
sca po zmarłym parochu Biruntowiczu, potwierdzenie owo ugruntowuje. 
Niewątpliwie ówczesna dziedziczka klucza rejowieckiego – Marianna Osso-
lińska nie posiadała takiej umiejętności jego prowadzenia, jak Anna Zaleska, 
jej mąż i brat. Ponadto pogorszyły się warunki prosperowania dóbr prywat-
nych w początkach epoki porozbiorowej.

W roku 1810, a więc wówczas, gdy wprowadzano w życie Kodeks Napo-
leona, Rejowiec liczył 448 osób7. Była to niewiele większa liczba mieszkań-
ców, niż przynależnych do kahału rejowieckiego starozakonnych w roku 
1767 (437 osób). Oznaczało to w istocie znaczny spadek liczby mieszczan, 
być może na skutek różnych epidemii chorób zakaźnych lub z innych 
przyczyn, np. z powodu migracji do innych dóbr. Należy bowiem pamiętać, 
że od 21 grudnia 1807 roku funkcjonowało postanowienie księcia warszaw-
skiego Fryderyka Augusta (1750-1827), na mocy którego każdy włościa-

6 APL, Księga Aktow Urodzin Gminy I Parafii Ritus Graeci Rejowieckiey Powiatu Chełm-
skiego Departamentu Lubelskiego na Rok 1816, akt nr 24; jeszcze w roku 1815 odnotowany 
został, jako ojciec dziecka Bazyli Zając, przy dworze Jaśnie Wielmożnej Hrabiny [Marianny]
Ossolińskiey za Ogrodnika zostaiący; APL, Ksiega Aktow Urodzin Gminy i Parafii Ritus Greaci 
Rejowieckiey Powiatu Chełmskiego Dep(atramentu) Lubelskiego na Rok 1815, akt nr 15.

7 Miasta polskie…(red. M. Siuchniński), t. 2., op. cit., s. 743.
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nin i wyrobnik, niemający dotychczas nadanego mu lub udzielonego na 
wiele lat prawa własności gruntu, mógł przesiedlać się w obrębie Księstwa 
Warszawskiego wedle własnej woli8. Przepis ten otworzył włościaństwu 
drogę do licznych translokacji oraz umożliwił poszukiwanie znośniejszych 
warunków bytowania.

Jeśli przyjąć za wiarygodną tezę, zgodnie z którą brak wyraźnego wzro-
stu liczby mieszkańców Rejowca nie wynikał, co pokazały kolejne lata, z licz-
nych zgonów, lecz z powodu ruchów migracyjnych poza obręb klucza, to 
dla miasta okoliczność ta była wysoce niekorzystna. Z pewnością wyjeżdżali 
bowiem nie tylko wyrobnicy i włościanie słabo w grunty zaopatrzeni, ale za-
pewne także dobrzy rzemieślnicy, niewidzący dla siebie perspektyw w miej-
scu zamieszkania. Miasto traciło więc powoli przymioty przypisywane lokal-
nym centrom handlu i rękodzielnictwa. 

Władza wójtowska w zderzeniu z dworem w małym tylko stopniu mogła 
wpłynąć na jego stosunek do poddanych. Sama wszak stawała w roli egzeku-
tora bezpłatnych usług włościańskich na jej rzecz, o czym się szerzej powie 
w dalszej części tego podrozdziału. Ponadto rzemieślnicy, zarówno miejscy 
jak i wiejscy, od roku 1809 zostali zobowiązani do uzyskiwania corocznego 
odpłatnego patentu na własne wyroby lub usługi9.

W dniu 15 marca 1811 r. Fryderyk August (1750-1827), ówczesny mo-
narcha Księstwa Warszawskiego podpisał w Dreźnie decyzję o mianowaniu 
34-letniego Prokopa (Pantaleona) Artemowicza na burmistrza Rejowca10. 
Kilka miesięcy wcześniej został on powołany na ekzaktora utworzonego tu-
taj Urzędu Konsumpcyjnego11. Na okoliczność przyjęcia go do Służby Kasso-
wey, w dniu 24 września 1810 roku złożył był przysięgę Panu Bogu Wszech-
mogącemu w Troycy Świętey Jedynemu, że Nayiaśnieyszemu Królowi Imci 
Saskiemu Xięciu Warszawskiemu wiernym y podległym będzie oraz postara 
się pomnażać dobro kraju. Przyrzekł również praw nowych przestrzegać, 
zwierzchnikom posłuszeństwa i uszanowania nie odmawiać oraz służebnego 
Sekretu nikomu nie wydać12.

O jego wcześniejszej drodze życiowej prawie nic nie wiadomo. Niezna-
ne są także jego data i miejsce urodzenia oraz poziom wykształcenia. Akta 
milczą również o jego zatrudnieniu w okresie rozbiorowym i tuż porozbio-
rowym. Z jego osobistych enuncjacji wiadomo tylko tyle, że przed zainsta-
lowaniem się w Rejowcu był jakimś Mandatariuszem, a więc urzędnikiem 
z wyboru. Służył również przez rok za Komisarza Stacyjnego w Rejowcu oraz 

8 „Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego”, t. 1, 1807, s. 10.
9 Ibidem, s. 273.
10 AGAD, KRSW, Akta Kommisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, ks. 3909, s. 2.
11 APL, Komisja Województwa Lubelskiego (dalej jako KWL), Rep. 5. Lit. A Osobiste, 

Akta Osobiste Pantaleona Artemowicza Exaktora Kons. w Rejowcu, ks. 661, k. 2.
12 Ibidem.
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pracował jako magazynier w 11 pułku ułanów13. Być może tutaj ożenił się 
z Teklą Dąbrowską, która 1 lutego 1817 roku, w wieku lat 35, powiła mu bliź-
nięta – dwie córeczki, Feliksę i Teodorę, ochrzczone niebawem w kościele 
rzymskokatolickim w Pawłowie14.

Z pewnością Artemowicz należał do starszej klasy urzędników, ponieważ 
2 lata po nominacji zwrócił się do dyrektora Wydziału Skarbu Publicznego 
z prośbą o przydzielenie mu do Dozorowania jakowego Indiwiduum. Prośbę 
zaś wyjaśniał tym, iż z uwagi na osłabienie defektem Romantycznym [tak wów-
czas pospolicie nazywano choroby reumatyczne], nie może on sam po Miey-
scach wilgotnych y Lochach Rewizyą odbywać, a nie chciałby w obowiązkach 
swoich uchybić z powodu tej choroby15. Effekcye Romantyzmowe w obydwoch 
Nogach iakoteż y Zębach a naybardziey w czasach wilgotnych potwierdził pis-
mem z dnia 8 sierpnia 1812 roku Cyrulik Patentowy Miasta Rejowca – Hersz 
Jakubowicz16.

Mało się Artemowicz przykładał do obu funkcji: burmistrza i poborcy 
podatkowego, co dostrzegała nawet władza w Lublinie17, poza tym, iż najwi-
doczniej dobrze dawał się we znaki miejscowym starozakonnym. Ci w maju 
lub czerwcu 1813 roku poduszczyli Kozaków, aby tamci postraszyli docie-
kliwego ekzaktora, co stało się pretekstem do samowolnego opuszczenia 
przezeń urzędu i wyjazdu na doroczny jarmark do Łęcznej. W wyjaśnieniu 
Artemowicz oskarżył z imienia i nazwiska siedmiu Żydów, na czele z Ber-
kiem Abramowiczem, o zawiązanie spisku na jego zdrowie i życie18. Dyrek-
tor Wydziału Skarbu Publicznego Komisji Wojewódzkiej nie dał wiary tym 
wyjaśnieniom, uważając, iż obowiązkiem Artemowicza było powiadomie-
nie władzy wojewódzkiej, choćby drogą pocztową, o przyczynach wyjazdu 
z Rejowca. Skutkiem tego poborca zasłużył na ninieyszą naganę y surowe 
Napomnienie19.

Dopóki majętności rejowieckiej nie objął w dziedziczenie hr. Tomasz Łu-
bieński, owdowiała Ossolińska zainstalowała Artemowicza, nowego urzęd-
nika przy pałacu jako komisarza, czyli rządcę dóbr20. Zaakceptowała go także 
na wspomnianej wyżej funkcji ekzaktora konsumpcyjnego w samym mie-
ście (akt urzędowy na tę okoliczność został spisany 16 lipca 1811 roku21, 

13 Ibidem, k. 25.
14 APL, USC rz.kat. Pawłów, akta urodzeń z 1817 r.
15 APL, KWL, Rep. 5. Lit A. Osobiste, Akta Osobiste Pantaleona Artemowicza..., op. cit., 

ks. 661, k. 15.
16 Ibidem, k. 16; pismo zostało opatrzone ówczesnym herbem Rejowca.
17 Ibidem, k. 25.
18 Ibidem, k. 18.
19 Ibidem, k. 18v.
20 APL, USC rgu Rejowiec, 1812, akt nr 25. 
21 APZ, Rep Ar 353, op. cit., Dz. II, k. 24v.
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swoją posadę objął Artemowicz w tydzień później22), wpłacając zań kaucję do 
Skarbu Publicznego w kwocie złotych 20023. Tym sposobem omijała postano-
wienie Fryderyka Augusta z 5 marca 1811 roku, nakazującego ustanowienie 
w miastach i miasteczkach etatów urzędników miejskich24.

Tak więc Artemowicz jeszcze przez kilkanaście lat urzędowania pełnił 
powinności burmistrza nieodpłatnie, rekompensując sobie brak dochodu 
z tego tytułu wyżej wspomnianymi funkcjami. 

Po śmierci Marianny Ossolińskiej, która nastąpiła w Paryżu 30 wrześ-
nia 1813 roku,25 jej rodzeństwo przystąpiło do dzielenia majątku po matce. 
W dniu 21 marca 1815 roku Konstancja uzgodniła z bratem rodzonym urzę-
downie, że przejmie na udział Swoy Dobra Raiowiec z wszelkiemi przyległoś-
ciami y przynależytościami [w] Powiecie Chełmskim Departamencie Lubel-
skim położone, iako to Miasto Raiowiec y Wsie Wolka Raiowiecka, Kobyle, 
Rubie y Weresce Małe, tudzież maiętność Równe26. Stosowny zapis w księdze 
hipotecznej, z uwagi na regulację całej hipoteki klucza, wniesiony został do-
piero 16 czerwca 1823 roku, ze wzmianką, iż wartość tych dóbr na Złp Trzy-
kroć dwadzieścia ośm tysięcy dobrowolnie została przez Konstancję do akt 
podana27. 

W tym też prawdopodobnie czasie (jesień roku 1816), za sprawą świeżo 
awansowanego na generała-majora Tomasza Andrzeja Adama trojga imion 
Łubieńskiego i za jego wyłącznym wsparciem finansowym, otwarto w Re-
jowcu prywatną szkołę elementarną28. Jak wynika z późniejszych dokumen-
tów, ieszcze przed Rewolucją [1830 r.] istnieć przestała. Tych kilkanaście lat 
edukacji dla – jak sądzę - miejscowego establishmentu, głównie wojskowe-
go29, pozostało, właśnie z uwagi na prywatny jej charakter, bez pisemnych 

22 Ibidem, k. 32.
23 Ibidem.
24 AGAD, KRSW, ks. 219, s. 65.
25 I. Mazur, Zespół pałacowo-parkowy…, op. cit., s. 17.
26 APZ, Rep. Ar 353, op. cit., Dz. IV, s. 5; Dz. III, s. 13; I. Mazur, Zespół pałacowo-parkowy…, 

op. cit., s. 18.
27 APZ, Rep. Ar 353, op. cit., Dz. III, s. 13.
28 APL, KWL, Rep.5.KWL, Special, ks. 353, k.1.
29 Sam Tomasz Łubieński w młodości i wieku średnim zawiązany był z wojskowością. 

Już w kwietniu 1809 r. za udział w szeregach armii napoleońskiej uhonorowany został Krzy-
żem Oficerskim Legii. Jednakże podczas powstania listopadowego zajmował niejednoznacz-
ne, przez niektórych określane jako pragmatyczne, stanowisko. Już w pierwszej bitwie pod 
Wawrem, jako dowódca II korpusu kawalerii, o mało nie stracił życia w starciu z przeważają-
cymi siłami rosyjskimi. Podczas narady wojennej w dniu 19 sierpnia 1831 sprzeciwił się sto-
czeniu walnej bitwy z wojskiem gen. Paskiewicza. Jako jedyny z zesłanych po powstaniu na 
Syberię polskich generałów dostąpił zaszczytu spotkania z carem Mikołajem I w Moskwie. Po 
powrocie z zesłania uczestniczył w różnych spekulacjach finansowych aranżowanych przez 
młodszego brata Henryka, na szczęście uniknął kary (Henryk Łubieński jako były dyrektor 
Banku Polskiego za nadużycie władzy w urzędzie został skazany na 3 lata więzienia, a karę 
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dowodów. Pewne informacje kierowane były jednak do Wydziału Oświece-
nia, istniejącego w ramach Komisji Województwa Lubelskiego. Z uwagi na 
spalenie się akt tego Wydziału w 1828 roku, niczego konkretnego o zakresie 
nauki w rejowieckiej szkole powiedzieć nie można. Z pewnością uczono czy-
tania, pisania i liczenia na poziomie elementarnym, pozwalającym na podej-
mowanie przez uczniów kształcenia na wyższym poziomie. 

Gdy w 1816 roku Tomasz Łubieński przejął we władanie klucz rejowiecki 
(samo miasto liczyło wówczas już 525 osób, w tym 382 mieszkańców doro-
słych wyznania unickiego30), położenie Artemowicza wyraźnie zmieniło się 
na gorsze. Hrabia w ogóle nie uznał jego nominacji, uważając, że nie może 
partycypować w utrzymaniu osoby przysłanej z zewnątrz i nieakceptowanej 
przez miejscowe środowisko. Artemowicz pełnił więc nadal bardziej tytular-
nie niż faktycznie, funkcję burmistrza. Z dniem 1 października 1817 roku zo-
stał pozbawiony stanowiska ekzaktora31 i aby zapewnić sobie jakiekolwiek 
stałe dochody, ok. 1818 roku przejął w posesję dobra Pawłowa32.

W uzasadnieniu swej decyzji dyrekcja Wydziału Skarbu Publicznego napi-
sała, iż niebardzo zasłużył się Skarbowi, gdy dochody w Reiowcu tak uszczuplił, że 
Urząd [Konsumpcyjny] w Administracyą zmienionym być musiał, i gdy iak wia-
domo Kommisyi Woiewodzkiey, więcey prywatnym Obowiązkom poświęcał się33.

Sprawa zapewnienia Artemowiczowi uposażenia urzędniczego ciągnęła 
się przez kilka lat, aż wreszcie Dozorstwo Miast Województwa Lubelskie-
go, poirytowane obrotem sprawy, skierowało w dniu 20 listopada 1819 r. 
pismo do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji w Warszawie, 
wnioskujące o wezwanie dziedzica i mieszczan rejowieckich do opłacania 
dobrowolnej składki na utrzymanie miejscowego Burmistrza, pod sankcją art. 
7 postanowienia Księcia Namiestnika Królewskiego z dnia 30 maja 1818 
roku o utracie przez miasto dotychczasowych praw34. Przygotowano nawet 
dla KRSW projekt decyzji, w którym przeczytać można m.in., iż zarówno 
Łubieński jako właściciel Rejowca, jak też jego mieszkańcy, nie chcąc opła-
cać dobrowolney składki pieniężney na utrzymanie Burmistrza (…), podlegają 
utracie praw miejskich i przywieliow.

odbył w twierdzach zamojskiej i kurskiej). W latach 1840-1841 pracował na stanowisku dy-
rektora budowy kolejowej linii warszawsko-wiedeńskiej. W starszych latach bywał na salo-
nach Paskiewicza, uchodząc za filar warszawskiego środowiska katolicko-konserwatywnego; 
S. Kieniewicz, Łubieński Tomasz Andrzej Adam [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 18/4, z. 79, 
op. cit., s. 502-504. O różnych związkach Tomasza Łubieńskiego z Ziemią Chełmską piszę 
w zasadniczym tekście dysertacji.

30 APL, ChKGk, ks. 147, k. 36.
31 APL, KWL, Rep. 5, Osobiste, op. cit., ks. 661, k. 32.
32 APL, USC rgu Rejowiec, 1819, akt urodzenia nr 17. 
33 APL, KWL, Rep. 5, Osobiste, op. cit., ks. 661, k. 25.
34 AGAD, KRSW, ks. 3909, op. cit., s. 3.
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Ubóstwo mieszczan rejowieckich wynikało głównie z upadku rolnictwa, 
spowodowanego wojnami, przechodami wojsk napoleońskich i rosyjskich 
oraz biorącymi się stąd grabieżami i pomorami bydła. Szczególnie dotkli-
wa była rekwizycja dużej ilości pszenicy Żydom nią handlującym, dokona-
na przez wojsko rosyjskie, postępujące w roku 1813 za armią napoleońską, 
okupującą Księstwo Warszawskie i w ogóle nie zrekompensowana finan-
sowo35. Od tego czasu mieszczanie żydowscy stali się podupadłemi36. Po-
nadto władze gminy wykazały, iż poparte stosownymi certyfikatami i zali-
kwidowane do Rządu pretensye starozakonnych po wojnach napoleońskich 
z tytułu świadczeń na rzecz wojska polskiego (w żywności, furażu, koniach 
i wołach), przekroczyły kwotę 12,5 tysiąca złotych37. Nic więc dziwnego, że 
bezwzględność Artemowicza w egzekwowaniu podatków mocno denerwo-
wała miejscową społeczność wyznania mojżeszowego.

Do zachwiania pozycji ekonomicznej części patrycjatu żydowskiego 
w Rejowcu przyczynił się również dekret księcia Fryderyka z dnia 30 paź-
dziernika 1812 roku, nakazujący do dnia 1 sierpnia roku 1814 usunięcie 
się starozakonnych z szynków, karczem i browarów38. Wprawdzie Rada 
Nieustająca dekret ten uchyliła i na rok prolongowała stan sprzed wydania 
postanowienia39, jednak zamieszanie wokół handlu propinacyjnego niewąt-
pliwie naruszyło istniejące dotąd status quo.

Prawda, iż przedłużano potem rokrocznie Żydom prawo wyszynku, ale 
jednocześnie z każdym nowym pozwoleniem powiększano opłatę od kon-
sensów tak dalece, iż teraz [tj. w roku 1826] ta opłata o dziesięć razy prawie 
pierwiastkową przenosi40. Z tego też powodu żydzi postradali znaczne kapita-
ły, co spowodowało podniesienie przez nich cen napojów wyskokowych, na 
czym stracili znowu najbiedniejsi, szukający ucieczki od codziennych trosk 
w karczmach i szynkach.

Jeśli więc przyjdzie nam komentować utratę statusu miasta przez Rejo-
wiec w roku 1869, to należy bezwzględnie przyjrzeć się genezie tej decyzji. 
Ta zaś korzeniami sięga, jak widać, co najmniej roku 1813.

Sprawa gratyfikowania burmistrza Artemowicza wróciła do Komisji 
Wojewódzkiej, która pismem z dnia 11 września 1820 roku poleciła Komi-

35 AGAD, KRSW, ks. 3195, s. 59. Pertraktacje polskiego rządu ze stroną rosyjską dotyczą-
ce rekompensaty za kontrybucje wojskowe pobrane w naturze, zakończyły się jednostron-
nym potraktowaniem przez Rosjan przymusowych dostaw dla ich armii jako zdobyczy wojen-
nych; http://firmy.dilek.pl 

36 AGAD, KRSW, ks. 3195, op. cit., s. 59.
37 AGAD, KRSW, ks. 3909, op. cit., s. 28.
38 AGAD, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu (dalej jako KRPS), ks. 1849 

(mf A-24101), s. 98.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
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sarzowi Obwodu Krasnostawskiego, aby ten uzyskał na piśmie deklarację 
mieszkańców Rejowca, co do niemożności opłacania stanowiska jego admi-
nistratora41.

W obliczu możliwego zdegradowania miasta do rzędu osad wiejskich, 
a także stosownie do polecenia komisarza, w kancelarii wójta gminy zebra-
li się 14 listopada 1820 roku zarówno katoliccy jak i żydowscy miejscowi 
mieszczanie. Pierwsi oświadczyli, że żadnych funduszow na utrzymanie Bur-
mistrza w Miasteczku nie maia, zaś utrzymują się z rolnictwa - uprawiając 
grunty dworskie, z których powinności odbywaią y Czynsz płacą – lub zajmu-
ją się drobnym rzemiosłem (rękodzielnictwem)42.

Żydzi natomiast oznajmili, że są nadzwyczaj podupadli y iedynie z Handlu 
małego y przemysłu nędzne Życie prowadzą. Gdyby nie protekcja dziedzica 
rejowieckiego, który nawet część podatków za nich opłaca do Skarbu Pu-
blicznego, musieliby się, podobnie jak chrześcijanie, z ostatkow Swego Mająt-
ku wyzuć. Dlatego zażądali, aby rząd utrzymał dotychczasową administrację 
gminy, zarządzanej od 1809 roku przez wójta, tym bardziej, że Rejowiec jest 
w stanie zapaści gospodarczej i egzystuje jedynie dzięki dobroczynności 
hrabiego T. Łubieńskiego. Deklarację podpisało wspólnie 44 wyznawców 
religii mojżeszowej i 24 mieszczan wyznania rzymskokatolickiego43. 

Uwzględniając zapisy w aktach metrykalnych Rejowca z lat 1818-1821, 
należy dodać, iż wśród podpisanych po hebrajsku starozakonnych byli kra-
marze, szynkarze, krawcy, piekarze, czapnik, kuśnierz, kotlarz, szklarz, 
mincerz, smolarz, szewc, szmuklerz, arendarze, handlarz, malarz domowy, 
grabarz, szkolnik czyli pisarz kahalny i osoby innych zawodów. Dokumentu 
nie podpisało co najmniej 40 innych Żydów i ponad 40 katolików, prawdopo-
dobnie nieobecnych z różnych powodów na wspomnianym zebraniu u wój-
ta, m. in. rabin rejowiecki Icek Lehrer Herszkowicz, arendarz solny – Icek 
Mortkowicz, winiarze: Icek Janklowicz i Mortko Zyskielowicz, sukiennicy 
Maciej Ostrowski i Jędrzej Kaniowski, młynarz Jan Błaszczuk oraz obsługa 
dworu i folwarku dworskiego. 

Wśród figurujących na liście mieszczan-katolików byli: piśmienni Win-
centy Mielechowicz i Wawrzyniec Ostrowski – sukiennicy, a także niepi-
śmienni Józef Backiel i Felix Wysoczański (niewiadomego zawodu, praw-
dopodobnie wyrobnicy), Krzysztof Baryliński i Jan Lega – stolarze, tkacze 
Jan Domownik, Łukasz Kuźma, Fedory Waszak i Jan Zień, włościanie Jan 
Działak, Jan Kurzawa, Grzegorz Slęczewski i Jaśko Usyk, szewcowie Hryć 
(Grzegorz) Być, Piotr Haj, Łukasz Jagnicki, Jan Korni(e)j, Bazyli, Jan i Ste-

41 AGAD, KRSW, ks. 3909, op. cit., s. 6.
42 Ibidem, s. 98.
43 Ibidem, s. 12-14.
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fan Trohimowie oraz Bazyli Zając vel Zajączkowski (także ogrodnik), bed-
narz Michał Lega-Legaszewski, oraz kowal – Dominik Zając.

Z osób wyznania mojżeszowego wymienię choćby pisarza kahalnego – 
Lejbkę Josfowicza, szkolnika Michela Moszkowicza, szynkarzy Mortkę Ber-
kowicza i Lejbkę Abramowicza, Berka Abramowicza – kramarza, malarza 
domowego – Berka Herszkowicza, szewca Szyję Nuchymowicza, krawców 
Mortkę Ickowicza, Herszka i Rachmila Janklowiczów oraz Lejbkę Moszko-
wicza, kuśnierza Szmula Szyjowicza, czapnika Szyję Szmulowicza, piekarza 
Lejzora Judkowicza, szynkarzy Josia Dawidowicza i Herszka Josfowicza, 
szmuklerza (złotnika) Abrama Helowicza i smolarza Moszka Zysklowicza44.

Za rzetelność własnoręcznych podpisów zaręczył nowy rządca dóbr Re-
jowca - Olkuszewski45.

Powyższych okoliczności nie potwierdzało jednak żadne pismo dziedzi-
ca, Tomasza Łubieńskiego, który według oświadczenia rządcy w Dobrach 
swych w tym czasie nieznayduie się i przed 1 Maia r.b. nie powroci (przebywał 
naonczas hrabia w Warszawie)46. W jego imieniu pismem z dnia 14 stycznia 
1821 roku Olkuszewski wyjaśnił jednak, iż Generał widząc z największą trud-
nością opłacanie podatku, rożnego Rodzaju składek z mieszkańców Miasteczka 
Rejowca, tych do składki na Burmistrza zmuszać lub ustanawiać nieprzyimuie 
obowiązku. Co zaś do dania z Swey Strony do funduszu [pieniędzy] tego nie-

44 Akta metrykalne (urodzeń i zaślubin) kościelne i synagogalne do określenia zmieniają-
cej się w czasie struktury społeczno-zawodowej kilku miasteczek Kielecczyzny wykorzystał 
w swoich badaniach historyczno-demograficznych Wiesław Caban, Badanie struktury spo-
łeczno-zawodowej mieszkańców miast Kielecczyzny w latach 1811-1862 w oparciu o akta stanu 
cywilnego [w:] R. Kołodziejczyk, Miasteczka polskie w XIX-XX wieku: z dziejów formowania się 
społeczności, Kielce 1992, s. 169-188. Analizował on akty stanu cywilnego (urodzeń i zaślubin) 
społeczności miejskich w trzech pięcioletnich okresach, ujmując zebrane dane w liczbach 
bezwzględnych i stosunkach procentowych. Z moich doświadczeń wynika, iż dość wartoś-
ciowy materiał analityczny stanowią także akty zgonów (uwzględniające nazwiska świadków 
zgłaszających zejście śmiertelne, ich wiek i wykonywane profesje). Jednakże nie ma pewno-
ści, że w określonych interwałach czasowych akty stanu cywilnego objęły całą lub prawie 
całą dorosłą populację mężczyzn, jako głów rodzin i wykonawców określonych zawodów lub 
usług. Wątpliwość ta, wcale nie marginalna, w istotny sposób limituje wiarygodność uzyska-
nych danych dotyczących struktury społeczno-zawodowej mieszkańców Rejowca w wybra-
nych okresach czasu. W rejowieckich aktach stanu cywilnego (zwłaszcza w aktach zaślubin 
u osób wyznania greckokatolickiego i urodzeń u osób wyznania mojżeszowego) nie zawsze 
pisarze odnotowywali zawód mężczyzny zgłaszającego urodzenie lub zaślubionego, zwłasz-
cza, gdy do czasu ślubu pozostawał przy rodzicach. Problemów z uznawaniem aktów stanu 
cywilnego jako w pełni wiarygodnych źródeł informacji, zwłaszcza z I połowy dziewiętnaste-
go stulecia, okazuje się być więcej. Sygnalizuję je również w zasadniczym tekście tej książki. 
Wiesław Caban także dostrzega te problemy w swoich badaniach.

45 W pismach brak imienia rządcy.
46 AGAD, KRSW, ks. 3909, op. cit., s. 15. Łubieńscy posiadali w Warszawie pałac, w któ-

rym mieszkali podczas bytności tamże.
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przychyla się47. Jednocześnie zaakcentował, iż ewentualną zamianę miastecz-
ka na osadę wiejską dziedzic traktować będzie jako próbę jego wywłaszcze-
nia i w przypadku podjęcia takiej decyzji przez rząd, do praw konstytucyą 
zawarowanych odwoływać się będzie.

Łubieński poniekąd igrał z władzami stołecznymi, jako że już od 30 maja 
1818 r. obowiązywało postanowienie namiestnika Królestwa, wedle którego 
prawo miejskie mogły zachować jedynie te miasta, które zobowiązały się 
do opłacenia rocznej składki na utrzymanie burmistrza w kwocie złotych 
60048. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, KRSW mogła wystąpić 
do namiestnika z wnioskiem o naznaczenie wójta i przemianowanie miasta 
na osadę wiejską.

Hrabia rejowiecki najwyraźniej jednak cieszył się w Warszawie dobrą opi-
nią, skoro ostro sprzeciwiał się zainstalowaniu Artemowicza, osoby praw-
dopodobnie niepolskiego pochodzenia, na stanowisku burmistrza. Ominęły 
go też wspomniane wyżej restrykcje. Na szczęście władze, ani wówczas, ani 
szereg lat potem, nie postępowały zbyt konsekwentnie i często jakby za-
pominały o własnych postanowieniach. Dlatego Rejowiec jako miasto miał 
zachować swój dotychczasowy status jeszcze przez blisko lat 40.

Przebywając przez znaczną część roku poza dobrami rejowieckimi, za-
pewne głównie w stolicy, Tomasz Łubieński wydzierżawiał je - od 1822 roku 
- różnym osobom, z czego Skarb (Dwór) uzyskiwał rocznie 3.978 rubli przy-
chodu49. Przysłanie Pantaleona Artemowicza do Rejowca wywołało, wedle 
słów samego generała, taki skutek, iż majętności rejowieckiej dzierżawić 
nikt niechciał50. Tymczasem burmistrz ani zamierzał ustąpić ze swojej funk-
cji, lecz konsekwentny Łubieński sprawnie wypełniał jego obowiązki, bez 
wynagradzania ze strony Miasta51.

Znany z pewnością w całym regionie, wszedł do Rady Województwa Lu-
belskiego, zaś w latach 1825-1828 pełnił funkcję sędziego pokoju powiatu 
chełmskiego52. W latach 1820 i 1825 posłował z dawnej Ziemi Chełmskiej 
do sejmu, biorąc udział w pracach komisji administracyjnej. Te zajęcia nie-
wątpliwie ułatwiały mu prowadzenie sporów o przejęcie funkcji burmistrza 
z władzami okręgowymi, wojewódzkimi i centralnymi. 

Z czerwca 1821 roku pochodzi interesujące źródło dokumentacyjne spo-
rządzone dla KRSW przez Komisję Województwa Lubelskiego i opatrzone 
numerem 17277, zawierające Opisanie Historyczne oraz Topograficzno-sta-

47 Ibidem, s. 16.
48 R. Kołodziejczyk, Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce w XIX wieku. Szkice i roz-

prawy historyczne, Warszawa 1979, s. 53.
49 AGAD, KRSW, ks. 3909, op. cit., s. 241.
50 Ibidem.
51 Ibidem, s. 22.
52 S. Kieniewicz, Łubieński Tomasz…, op. cit., s. 503.
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tystyczne Miasta Rajowca w Województwie Lubelskim Obwodzie Krasnostaw-
skim53 położonego. Sporządzone przez Zastępcę Woyta Gminy w Roku 1820 
Olkuszewskiego54. Z opisu tego wyłania się nie tylko obraz ogólny miasteczka 
i jego przeszłości, ale przede wszystkim ówczesnego materialnego położe-
nia mieszkańców. 

Co się tyczyło dawnych dla miasteczka przywilejów, wójt nie dyspono-
wał rzetelną wiedzą czyli iakowe były lub nie. Z zeznań najstarszych miesz-
kańców-chrześcijan wynikało, iż iakoweś papiery Miejskie wniesione były do 
Akt Miasteczka Grabowca, a ztamtąd jakoby miał one bywszy Rząd Austriacki 
zabrać55. Również nie przypominano sobie, aby jakieś instytuty lub gmachy 
istniały, oprócz niedawnymi czasy wybudowanej kosztem dziedzica muro-
wanej cerkwi i bóżnicy wymurowaney Kosztem Żydowskim oraz nowo wznie-
sionej kosztem publicznym na potrzeby wojska – Reyszuli56. Zapis ten su-
gerować może, iż dawne dwory w Kobylem i Rejowcu rozebrano być może 
jeszcze pod koniec XVIII wieku i jako takie nie były przez miejscową admi-
nistrację uznane za obiekty o znaczeniu historycznym.

Rejszula, o której mówi dokument, to zapewne rejowiecka szkoła pry-
watna, uruchomiona, jak pokazują akta stanu cywilnego, najprawdopodob-
niej w 1815 roku, przede wszystkim dla dzieci z miejscowych rodzin woj-
skowych. Jednocześnie Łubieński, kompletując skład dworskiej drużyny, 
przewidział także dla jej dziatwy możliwości pobierania nauki i tym samym 
zapewniania lepszego startu zawodowego. Przy ponad 90-procentowej niepi-
śmienności mieszczan rejowieckich wyznania katolickiego i wysokim stop-
niu piśmienności miejscowych Żydów, były to – używając obecnego języka 
oświatowego – wizja i misja godne pamięci. Dziedzic Rejowca niewątpliwie 
liczył na to, że zaszczepi potrzeby edukacyjne w świadomości również bo-
gatszych chrześcijan. Czas pokaże, iż podstawowe potrzeby materialne oby-
wateli i mieszczan rejowieckich wzięły zdecydowanie górę nad potrzebami 
intelektualnymi ich dzieci.

Dyrektorem i jednocześnie nauczycielem Rejszuli został w 1815 roku 
33-letni Jakub Filewicz, kantor cerkwi rejowieckiej57. Zapewne posiadał na-
leżyte wykształcenie i umiejętności pedagogiczne, skoro zdobył zaufanie 

53 Obwód krasnostawski powstał w roku 1816 z połączenia powiatów chełmskiego i kras-
nostawskiego, a na miasto obwodowe wyznaczony został Krasnystaw. Z tego terytorium 
w r. 1842 utworzono jeden powiat: krasnostawski; vide W. Ćwik, J. Reder, Rozwój administra-
cyjno-terytorialny…, op. cit., s. 23-24.

54 AGAD, KRSW, ks. 3195, op. cit., s. 53-59.
55 Ibidem, s. 55.
56 Ibidem, s. 57.
57 APL, USC rgu Rejowiec, Księga Aktow Urodzin na Rok 1815, op. cit., akt nr 17.
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hrabiego. Być może znał także łacinę i język rosyjski. W roku 1817 pełnił on 
nadal powierzone mu stanowisko nauczyciela58. 

Po pewnym czasie, prawdopodobnie pod koniec lat dwudziestych, funk-
cję nauczyciela objął Ignacy Lojola Dobrowolski. W tej roli widzimy go 
w roku 182959 i w 183060. Uprawnienia do prowadzenia nauczania zostały mu 
przyznane już w pierwszym półroczu 1821 roku, gdy został zakwalifikowany 
do pracy oświatowej w  Bełżycach61. Te jednak 5 lipca 1822 roku pogorzały 
zupełnie i nie otwarto tam żadnej placówki oświatowej62.

Jak wyżej zaznaczyłem, z uwagi na brak dokumentów szkolnych z tam-
tego czasu, niczego o działalności szkółki elementarnej w Rejowcu powie-
dzieć nie można. Jedno jest pewne: przez blisko piętnaście lat funkcjono-
wała dzięki szczodrobliwości Dziedzica63. Jej działalność została zakończona 
zapewne w czerwcu 1830 roku. Wypadki listopadowe, o których nadejściu 
Tomasz Łubieński, jako wojskowy i nominalny dyrektor powołanego przez 
brata Henryka Domu Handlowego, wiedzieć wcześniej musiał, sprawiły, że 
szkołę rozwiązał.

Tymczasem Dobrowolskiego widzimy ponownie w roku 1837 jako na-
uczyciela Szkoły Rządowey Elementarney w Pawłowie64.

Rejowiec, leżący częściowo na kamienistym, częściowo zaś na piaszczy-
stym gruncie, nie posiadał wówczas żadnych Fabryk, a jedynie 6 warsztatów 
wyrabiających Sukna Ordynaryjne oraz kilkanaście punków usługowych. 
Jak donosił Olkuszewski, chrześcijańska część mieszczan najczęściej zaj-
mowała się rolnictwem oraz drobnym rzemiosłem, tj. garbarstwem, szew-
stwem, tkactwem, kowalstwem i sukiennictwem. Miejscowi Żydzi natomiast 
utrzymywali się z Handlu, Szynku, Fabrykacji Trunkow za opłatą (y) Kra-
marstwem. Prawo do wyrobu i sprzedaży trunków należało wprawdzie do 
właściwości dziedzica, atoli jednak - co wynika z zapisu - arendowane było 
przezeń miejscowym starozakonnym.

58 APL, USC rgu Rejowiec, Księga Aktow Urodzin Gminy i Parafii Ritus Graeci Rejowie-
ckiey Powiatu Chełmskiego Departamentu Lubelskiego na rok 1817, akty nr 14, 18, 20, 28.

59 APL, USC rgu Rejowiec, Akty Urodzin 1829, akt nr 2.
60 APL, USC rgu Rejowiec, Akty Urodzin 1830, akt nr 19.
61 APL, KWL, Rep 3, Lit. D, Osobiste, ks. 882, k. 1.
62 Ibidem.
63 Ibidem, k. 2.
64 APL, USC rgu Rejowiec, Akty Urodzin 1837, akt nr 23. Urodzony w Białey Rusi, praw-

dopodobnie w roku 1785, w latach 1807-1823 był nauczycielem szkółek elementarnych (jego 
akta osobiste nie wyjaśniają, gdzie pracował w tych latach jako nauczyciel). Potem z przerwa-
mi pełnił funkcję strażnika granicznego po rosyjskiej stronie Bugu. Uwikłany w alkoholizm, 
ostatecznie został zatrudniony na jakiejś posadzie skarbowej. Jego akta osobowe nie rozstrzy-
gają, kiedy trafił z pięcioosobową rodziną do Rejowca (urywają się one we wrześniu 1825 
roku). Znał dobrze łacinę, a językiem polskim w piśmie posługiwał się swobodnie i kreatyw-
nie; APL, KWL, Rep. 5 KWL, Osobiste, ks. 882, op. cit., k. 2, 5v, 15.
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Rejowiec liczył naówczas 238 chrześcijan oraz 259 Żydów (osoby powyżej 
1 roku życia) mieszkających w 110 domach. (Podana liczba wyznawców re-
ligii mojżeszowej oznacza, iż rejowiecka gmina żydowska należała do jednej 
z liczniejszych w Ziemi Chełmskiej). Miejska zabudowa była w przeważają-
cej części drewniana; domów murowanych naliczono zaledwie 14. Średnie 
zagęszczenie na 1 dom wynosiło około 5 mieszkańców (nie licząc niemowląt)65, 
co oznacza, iż odpowiadało wskaźnikowi z pierwszej połowy wieku XVII.

W miasteczku odbywały się jedynie trzy doroczne jarmarki przypadające 
na trzy święta ruskie tj. na dzień św. Izydora, na Zielone Świątki ruskie i na 
Św. Michał Ruski. Życzeniem jednakże mieszkańców było, aby zwiększyć 
ich liczbę do sześciu w Każdey porze Roku66. Przypomnijmy, iż za Zaleskich 
w Rejowcu odbywało się 6 dorocznych zjazdów handlowych.

Podczas jarmarków targowano płodami rolnymi, bydłem, końmi, odzieżą 
i obuwiem miejscowego wyrobu oraz suknem szermienżnym. Jednocześnie 
w każdy piątek i niedzielę odbywały się targi tygodniowe.

Wprawdzie ani dziedzic, ani mieszkańcy miasta nie deklarowali składki 
na utrzymanie Urzędu Municypalnego, jednakże przy zainstalowaniu dobre-
go administratora, mogłoby Miasto Rejowiec wzrastać i obiecywać Kraiowi 
z Siebie Korzyść67. Póki co, przy ówczesnym burmistrzu takiej szansy nie 
było.

Niejako w dopełnieniu tych informacji warto za Tabellą Miast, Wsi i Osad 
Królestwa Polskiego…dodać, iż w połowie lat dwudziestych Rubie liczyło 20 
domów zasiedlonych przez 77 mieszkańców, Wólka Rejowiecka miała 31 
domów oraz 133 mieszkańców, zaś w Wereszczach Małych było 11 gospo-
darstw z 48 domownikami68.

Dnia 6 sierpnia 1822 roku sporządzono w urzędzie gminy dokument p.n. 
Wywód Słowny, z którego wynika, iż od początku 1821 roku miastem na-
dal administrował wójt, ale jednocześnie funkcjonował burmistrz, prawdo-
podobnie przez krótki czas opłacany z przychodów dworu69. Stąd wnosić 
można, iż Łubieński ugiął się tylko pozornie pod naciskiem władzy warszaw-
sko-lubelskiej i zaczął wypłacać Artemowiczowi nieduże gratyfikacje (50 zł 
miesięcznie). Przy burmistrzu, a tak naprawdę przy wójcie jako jego zastęp-
cy, funkcjonowała Rada Miejska złożona z chrześcijan, którą uzupełniali 
kahalni i Starszego Rzędu Mieszkańcy (starszyzna starozakonna). W skład 
Rady Miejskiej, liczącej 18 osób, w 1820 roku ze strony mieszczan-katolików 

65 AGAD, KRSW, ks. 3195, op. cit., s. 58.
66 Ibidem, s. 59.
67 Ibidem.
68 Tabella Miast, Wsi i Osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfa-

betycznie ułożona w Biórze Kommisyi Rzadowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, t. II, Warszawa 
1827.

69 AGAD, KRSW, ks. 3909, op. cit.,s. 22.
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wchodzili: Jan Bajkowski, Piotr Chaicki (Chaj), Jan i Ignacy Domowniko-
wie, Wincenty Melechowicz, Wincenty Mielechowicz70 oraz Ignacy, Stani-
sław i Wawrzyniec Ostrowscy. Radę uzupełniali wyznaczeni wyznawcy reli-
gii mojżeszowej, a to: Berko Abramowicz Goldfarb, Szol Abramowicz Wak-
szul, Mortko Berkowicz Trubiner, Juś Herszkowicz Neiul, Lejba Joffowicz 
Balzer, Henko Lebmanowicz Gartenkraut, Zuś Matesowicz Kalz, Michel 
Moszkowicz Upfer i Icko Szmulowicz Naum71.

W rzeczonym wywodzie oznajmiono, iż tak Chrześcianie z kilkunastu Dy-
mów złożeni, jak również Starozakonni lubo z większej (ich) liczby składający 
się, wszystkie podatki i składki rządowe ogółowi wnosili i kwit na oddaną 
kwotę odbierali. Jednakże z przyczyny pożaru, a także z powodu innych oko-
liczności zaginęły, bo nikt się niespodziewał, żeby na iaki użytek owe kwity 
na przyszłość użyte były72. Swoje rachunki przedstawiał też wcześniej kahał 
rejowiecki i były one akceptowane przez władze rządowe. Do spłacenie po-
zostały mu jedynie zaległy z 1812 roku podatek zwany koszernym73 wynoszą-
cy złotych polskich 1557 gr 15 oraz pogłówne z tegoż roku na kwotę 1.980 
zł. Jak można wywnioskować, rabacje dokonane na mieszkańcach Rejowca, 
zwłaszcza wspomniana wcześniej z roku 1813, odbiły się bardzo dramatycz-
nie na ich statusie materialnym, podobnie jak wspomniana w Wywodzie klę-
ska pożaru (data jego nie jest znana). Nadto, w porównaniu z pogłównym 
żydowskim płaconym przez mieszczan rejowieckich przed rokiem 1809, 
obowiązujące wówczas było niemal dwukrotnie wyższe.

Komisja Województwa Lubelskiego, terenowy organ administracji rzą-
dowej, postanowiła przyspieszyć bieg sprawy. Już w dniu 25 września 1822 
roku wyjaśniła Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, iż Rejowiec 
od 1809 roku zostaje pod administracją Woyta Gminnego, bez etatu, skut-
kiem czego żadne rachunki dotyczące jego uposażenia przedstawione do 

70 Melechowicz i Mielechowicz wywodzili się zapewne ze wspólnego pnia rodowego i do-
piero późniejsze, nieprecyzyjnie spisywane akty metrykalne, doprowadziły do zróżnicowania 
brzmienia familijnych nazwisk .

71 APL, KRSW, ks. 3909 op. cit., s. 22-23; pojawianie się nazwisk nierodowych jako dru-
gich, notuje się konsekwentnie w księgach parafialnych Rejowca od 1826 r. Najczęściej były 
to nazwiska tworzone na osnowie terminologii niemieckiej, co może stanowić podstawę do 
uznania Żydów rejowieckich za pochodzących pierwotnie z terenów średniowiecznych Nie-
miec. Znaczna ich liczba przybyła stamtąd do Polski w roku 1349, gdy wzmogły się ich prze-
śladowania; M.P. Sawicki, Żydzi, ich dzieje…, op. cit., s. 255. Aszkenazyjczycy posługiwali się 
językiem jidysz, co różniło ich od Żydów sefardyjskich (portugalsko-hiszpańskich), których 
niewielka grupa, po wypędzeniu z Półwyspu Iberyjskiego, osiadła w Zamościu i jego okolica-
ch);http://pl.wikipedia.org/wiki/Aszkenazyjczycy (Sefardyjczycy).

72 AGAD, KRSW, ks. 3909, op. cit., s. 26.
73 Ibidem, s. 27. Podatek ten wprowadził sejm w 1809 r. zamiast dotychczasowego podatku 

zwanego rekrutowym; vide:http://firmy.dilek.pl, op. cit.
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wglądu być nie mogą. Rząd tymczasem czekał na dalsze działania władzy 
wojewódzkiej w przedmiocie burmistrza rejowieckiego.

Sprawa wróciła do samorządu gminnego. Ten zaś w osobach radnych 
Stanisława Kuźmińskiego i Stanisława Ostrowskiego oraz deputowanego 
– Wincentego Melechowicza, w kolejnym wywodzie słownym, datowanym 
na 13 stycznia 1823 roku wyjaśnił, iż dziedzic Rejowca sam trudni się admi-
nistrowaniem miasta, przeto Mieszkańcy żadnych Składek nie daią, zatem 
gmina rachunkowości z tego tytułu nie prowadzi74.

Takie wyjaśnienie nie zadowoliło Komisji Wojewódzkiej, która najwy-
raźniej dążyła do wymuszenia na mieszkańcach Rejowca zgody na „dobro-
wolne” partycypowanie w pensji burmistrza, tym bardziej, że dziedzic swoją 
składkę gotów był uiszczczać. Pensję tę, jak wcześniej wzmiankowałem,  
władza rządowa ustaliła na poziomie złotych 600 rocznie.

Pertraktacje najwidoczniej się przedłużały. Dopiero pod koniec roku 
1822 ławnicy gminni Wincenty Melechowicz i Stanisław Ostrowski podpi-
sali projekt planu przychodów i wydatków na rok następny, zaś 15 grudnia 
1823 roku - na lata 1824-1825. Oba projekty budżetów kontrasygnowała Ko-
misja Województwa Lubelskiego, powiadamiając Komisję Rządową Spraw 
Wewnętrznych i Policji o zatwierdzeniu etatu dla Kassy Ekonomiczney Mia-
steczka Reiowca na wspomniane okresy75.

Planowane budżety na rok 1823 oraz na lata 1824-1825 przedstawiono 
w tabeli nr 6.

Tabela 6. Roczny plan przychodów i rozchodów dla Kasy Ekonomicznej w Rejowcu
na rok 1823 i na lata 1824-182576

Lp. Treść
Planowana kwota 

przychodów 
w roku 1823 w zł.

Planowana kwota 
przychodów 

w latach 1824-1825 
w zł.

Plan przychodów
1. Składka od dziedzica na Urząd Municypalny 300,- 300,-

2. Składka uiszczana przez katolików na tenże cel 100,- 100,-

3. Składka uiszczana przez starozakonnych na tenże cel 300,- 300,-

4. Wpływy z tytułu posiadania przez Rejowiec praw 
miejskich

20,- 20,-

5. Wpływy z kar administracyjno-policyjnych 80,- -----

Ogólna suma przychodów rocznie 800,- 720,-

74 Ibidem, s. 33.
75 AGAD, KRSW, ks. 3909 op. cit.,s. 41 i 44.
76 Opracowano na podstawie planów przychodów i rozchodów zamieszczonych na stro-

nach 39-40 i 43-44, ibidem. 
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L.p. Plan wydatków
Planowana kwota 
wydatków w roku 

1823 w zł.1

Planowana 
kwota wydatków 

w latach 1824-1825 
w zł.

1. Roczna pensja burmistrza 600,- 600,-

2. Prenumerata roczna Dziennika Wojewódzkiego 
i Dziennika Praw

18 zł 20 gr. 18 zł 20 gr.

3. Zakup materiałów piśmiennych 40,- 40,-

4 Do dyspozycji KRSW iP2 135 zł80 gr.  35zł 10 gr.

5. Prowizja od złożonej w banku kaucji w wys. 200,- zł 6,- 6,-

Ogólna suma wydatków rocznie 800,- 720,-

Opracowanie własne

1 Złotówka liczona była wówczas jak dawniej, tj. po 30 gr.
2 Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji.

Jak z tabelarycznych danych wynika, pierwsze budżety miejskie plano-
wane były oszczędnie, co wiązało się z ograniczoną liczbą źródeł pozyski-
wania środków finansowych. Jednocześnie, na co wskazuje Rachunek Kassy 
Mieyskiey Miasta Reiowca tak z Funduszów Gminnych iako też z Funduszów 
przechodnich za rok 182377, miasto płaciło rocznie następujące podatki:

a) podatek szarwarkowy w kwocie 424,- zł,
b) podymne zwyczajne ustalone przez Komisję Wojewódzką dnia 9 lute-

go 1823 roku w wysokości 708,- zł,
c) podymne tzw. podwyższone78 – w kwocie 249,- zł,
d) liwerunek, czyli podatek w naturze przeznaczony na utrzymanie woj-

ska79, zamieniony na świadczenie pieniężne, w kwocie 136 zł 26 gr., 
e) składkę ogniową w wysokości 344 zł 14 gr.
Suma podatków, jakie zmuszony był płacić Rejowiec, wynosiła więc po-

nad 1.860 złotych rocznie, co dla tak biednego miasta stanowiło dotkliwe 
obciążenie finansowe.

Dodajmy, iż ówczesna polityka podatkowa, kreowana od 1821 roku przez 
ministra skarbu Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego i polegająca 

77 AGAD, KRSW, ks. 3909, op. cit., s. 62.
78 Podymne zwyczajne i podwyższone zostało wprowadzone uchwałą sejmową w 1809 r.
79 Liwerunek, jako odmianę hiberny wprowadzono w 1790 r. i do roku 1815 uiszczano go 

w naturze, w późniejszym zaś czasie (do roku 1867) przybrał formę wpłaty gotówkowej jako 
tzw. podatek dworski; vide:. http://www.slownik-online.pl....47E06F.php
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na utrzymaniu dotychczasowych podatków bez zmiany ich wysokości przy 
znacznych oszczędnościach w wydatkach, przyniosła skarbowi państwa nie 
tylko likwidację deficytu budżetowego, ale także powstanie zapasów kaso-
wych (w 1829 r. wyniosły one 31 mln zł)80. Ponadto Skarb Królestwa Polskie-
go przejął od wojskowych oficerów francuskich dawne dobra królewskie, 
rozdane przez Napoleona w czasach Księstwa Warszawskiego.

Sukcesy ministra skarbu nie przekładały się jednak na spowodowanie 
aktywizacji gospodarczej takich miasteczek jak Rejowiec. Utrzymanie wyso-
kiej stopy podatkowej było dla nich jeszcze jednym elementem hamującym 
poprawę bytu mieszczan.

Hrabia Tomasz Łubieński dążył jednak przynajmniej do unowocześnienia 
gospodarki rolnej w rejowieckich dobrach. Na wzór angielskich młocarń za-
mówił był około roku 1819 u swego młynarza zmodyfikowaną kopię maszyny 
użytkowanej przez jego brata Jana Łubieńskiego w Guzowie. Ten natomiast 
zakupił wzorcowy egzemplarz u producenta w Anglii, przodującej wówczas 
w wytwarzaniu maszyn i urządzeń, nie tylko dla obsługi rolnictwa81. Jak dono-
sił Łubieński, w kraju pracowało już kilka młockarni z Anglii sprowadzonych, 
jednakże również w Polsce było naówczas kilku zdolnych mechaników, któ-
rzy prócz rozlicznych machin, w wielu miejscach postawili młockarnie wyrów-
nujące angielskim82. Już z tej krótkiej wiadomości wynika, iż dziedzic Rejowca 
bardzo interesował się sprawą zmechanizowania w swoich dobrach najbar-
dziej uciążliwych prac rolniczych, a do takich niewątpliwie należały omłoty. 
Łubieński oglądał trzy angielskie egzemplarze maszyny do młócenia – dwa 
u swych braci Jana i Piotra, jeden zaś u hr. Alojzego Poletyły, prawdopodob-
nie w Rakołupach. Ten ostatni, mając dokładnego mechanika, zainstalował 
na każdym folwarku młockarnie do miejscowości [tj. do rodzaju uprawianego 
i zbieranego zboża] przystosowane83. Rakołupski egzemplarz miał wydajność 
20 kóp zboża dziennie, inne – zapewne trochę mniejszą.

Części drewniane i niektóre metalowe rejowieckiego prototypu (m.in. 
stół-pochylnię do podawania młóconego zboża, cep czyli bęben wykonany 
z dębowych łat wybijających ziarno z kłosów, fugowane, tj. wewnętrznie 
ząbkowane blachy, osłaniające czwartą część walca czyli bębna, 2 pary kół 
pasowych z dębiny tworzących przekładnie zwane blokami, wałki dębowe, 

80 http://firmy.dilek.pl
81 T. hr. Łubieński, Opisanie młockarni w Rejowcu w dobrach Tomasza Hr.Łubieńskiego, 

nadesłane przez Tegoż (z dwiema rycinami na Tab. IV), „Izys Polska, czyli Dziennik umie-
jętności, wynalazków, kunsztów i rękodzieł, poświęcony kraiowemu przemysłowi, tudzież 
potrzebie wieyskiego i miejskiego gospodarstwa, wydawany przez A. Lelowskiego”, t 1, cz. 2, 
1822, s. 126-145. Opis i ryciny sporządzone zostały ze znajomością rysunku technicznego, co 
świadczy o szerokiej wiedzy politechnicznej ich autora.

82 Ibidem, s. 130.
83 Ibidem, s. 131.
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na których osadzone były owe przekładnie, grabie z tzw. wachlarzami albo 
skrzydłami oraz blaszaną obudowę wykonał wspomniany wyżej miejscowy 
młynarz we współpracy ze stolarzem. Wykonanie żeliwnych przekładni zę-
batych i walców podających Łubieński zlecił znanym w kraju kuźniom su-
chedniowskim84, mającym już ponad trzystuletnią przemysłową tradycję85.

Młocarnia, wprawdzie daleka od doskonałości, okazała się bardzo przydat-
na, zwłaszcza w oddzielaniu celnego ziarna od plew i pośladu86. Ziarno naj-
bardziej oczyszczone nie wymagało już młynkowania i mogło być kierowane 
bezpośrednio do wysiewu. Z uwag hr. Łubieńskiego wynika, iż w dobrach 
rejowieckich ze zbóż uprawiano przede wszystkim pszenicę i jęczmień, nie-
co mniej wysiewano owsa, zaś żyto występowało na małym areale i młóco-
no je ręcznie (cepami), żeby słomy nie stracić na poszycie dachów. Po raz 
kolejny potwierdziła się teza, iż w dobrach rejowieckich i w sąsiadującym 
z nimi kluczu uherskim podstawowym zbożem chlebowym była pszenica. 
Stoi to w opozycji do ugruntowanego od dawna wśród części historyków 
przeświadczenia, iż podstawowym zbożem uprawianym w Polsce było żyto. 
Oczywiście tak wynikało z badań m.in. Żytkowicza (przytaczanego w innym 
rozdziale tej pracy), a dotyczyły one środkowej Polski, w tym Mazowsza, 
gdzie gleby zawsze były słabsze, żytnie właśnie.

Rejowiecka samoróbka miała, jak napisał Łubieński, swoje wady, zwłasz-
cza, iż stanowiła w znacznym stopniu nową konstrukcję, a wzorzec angielski 
posłużył jedynie do twórczej jego adaptacji na miarę lokalnych warunków. 
Przede wszystkim była to machina duża, zapewne też dość głośno pracu-
jąca, wymagająca – jak zaznaczył jej właściciel – regularnego smarowania 
i pilnowania, aby żaden z ruchomych elementów nie zmienił w trakcie pracy 
swego położenia względem osłon i konstrukcji nośnej. Ponadto źle młóciła 
pszenicę potarganą lub włożoną nie całkiem prostopadle do walców chwy-
tających.

Średnica bębna omłotowego (cepa) przekraczała nieco ponad 40 cm (18 
cali), zaś jego długość dochodziła do 113 cm (1 łokieć 23 cale)87. Był to więc 
element spory, decydujący o szerokości całego kompleksu omłotowego. 
Bezpośrednio przed nim obracały się nasiębiernie dwa cienkie walce, któ-
re przechwytywały ze stołu podawczego garści zboża oraz podawały je na 
wspomniany element omłotowy, wybijający ziarno z kłosów. Ten otrzymy-
wał napęd od specjalnego kierata, poruszanego przez cztery konie robocze, 
wymieniane podczas młocki co dwie godziny88. Z kierata obroty przekazywa-

84 Ibidem. 
85 http://pl.wikipedia.org/wiki/Suchedni%C%B3w. Pierwsze kuźnice powstały w Suche-

dniowie ok. 1510 roku.
86 T. hr. Łubieński, Opisanie młockarni…, op. cit., s. 142.
87 Ibidem, s. 134.
88 Ibidem, s. 142-143.
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ne były na cep przez zespół przekładni zębatych przyspieszających. Na je-
den pełny obrót kierata przypadało ponad 185 obrotów bębna. Dwie pary 
grabi obrotowych oddzielały słomę od ziarna, które spadało do kosza, a na-
stępnie było oczyszczane z plew i pośladu przez zamocowany wewnątrz mło-
carni młynek z dwoma parami obracających się skrzydeł. Słoma wypadała 
specjalnym wylotem na zewnątrz młocarni.

Młocarnię obsługiwało zaledwie 5 osób, tj. człowiek ieden, nayzdatnieyszy, 
który podaie zboże pod walce przechwytujące, drugi, który podawał rozwią-
zane snopki pierwszemu, (do tego użyć można kobiety, albo mniey zdatnego 
do innych robót człowieka), trzecia osoba dopilnowywała pracy młynka i od-
suwała spod niego na bok oczyszczone zboże (do tego użyć można kobiety, 
albo chłopaka małego, byle był dosyć rozgarniony), czwarta osoba odbierała 
wypadającą słomę i odnosiła ją np. do sterty, piąty zaś człowiek poganiał 
konie, co każdy chłopiec potrafi89.

Według parokrotnie robionych doświadczeń, maszyna młóciła przeciętnie 
31/6 kopy pszenicy na godzinę, a jęczmienia – 4 kopy, co przy sześciu godzi-
nach efektywnej pracy dawało pokaźną liczbę wymłóconych snopów.

Sam autor opisu przyznał, iż dostosowanie młocarni angielskich do zdat-
ności naszych rzemieślników, a na koniec do kapitałów, iakie w gospodarstwo 
wkładać możemy, niemało przedstawia trudności90. Niejako w odniesieniu do 
uruchomienia maszyny omłotowej, około roku 1826 Łubieński zorganizował 
nowy folwark – w Kostuninie91, zapewne licząc na powiększenie dochodów.

Co się zaś kapitałów tyczy, to sporo niefrasobliwości, w kontekście nie-
wydolności ekonomicznej dóbr rejowieckich wykazała Konstancja Łubień-
ska, zaciągając dnia 11 lipca 1826 roku w Towarzystwie Ziemskim Kredy-
towym pożyczkę zastawną na Rejowcu w niebagatelnej kwocie 177 tysięcy 
złotych z prowizją roczną wynoszącą 2 %92. W związku z podejrzeniem, iż 
dłużna kwota nie będzie spłacana regularnie, pożyczkodawca zgłosił do 
ksiąg hipotecznych ostrzeżenie o konsekwencjach prawnych wynikających 
z nieterminowego opłacania rat (po dwie w każdym roku). Niewykluczone, 
że inicjatorem zaciągnięcia długu hipotecznego był sam Łubieński, który 
ledwie cztery lata później wszedł w alians z bratem Henrykiem, współtwo-
rząc Dom Handlowy Bracia Łubieńscy i Sp. Niewątpliwie wniósł on do tej 
kooperatywy pewien wkład finansowy, być może pochodzący właśnie z za-
ciągniętego i zagwarantowanego na dobrach Rejowca – kredytu. Miało się 
także niebawem okazać, iż znaczną część wspomnianego zadłużenia przejął 

89 Ibidem, s. 143-144.
90 Ibidem, s. 130.
91 APL, USC rgu Rejowiec, 1826.
92 APZ, Rep. Ar 353, op. cit., Dz. III, k. 25v, 26v, 33.
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kolejny właściciel Rejowca – Adam książę Woroniecki, były Jenerał Woysk 
Rossyiskich zamieszkanie w Dobrach Rejowca obieraiący93.

Jeśli już wspomniałem o Domu Handlowym Braci Łubieńskich, to za 
Ryszardem Kołodziejczykiem powtórzę, iż spółka ta, oprócz sprzedaży pro-
duktów rolnych, branych od producentów w komis, prowadziła także dość 
pokrętne interesy z Bankiem Polskim, gdzie zresztą młodszy od Tomasza 
Henryk, z wykształcenia prawnik, pełnił już w 1832 roku funkcję wicepre-
zesa. Zajmowała się również ta spółka udzielaniem lichwiarskich pożyczek, 
wykorzystując trudności – celowo przecież przez Łubieńskiego stwarzane 
- w uzyskiwaniu przez klientów kredytów bankowych. Szczegóły tych i in-
nych machinacji opisał barwnie cytowany już R. Kołodziejczyk94, do którego 
książki zainteresowanych czytelników kieruję.

W dniu 20 stycznia 1826 roku Pantaleon Artemowicz zmarł95, a jego obo-
wiązki przejął czasowo Karol Dąbrowski. Z dniem 1 maja nowym burmi-
strzem Rejowca został Józef Kossowski96. Otrzymał on zrazu kredyt zaufania 
od hr. Łubieńskiego, ale gdy ten zorientował się, że nowy rządziciel niewiele 
w staraniach różni się od poprzedniego, zdenerwowany skierował dnia 26 
września 1829 roku do komisarza obwodu krasnostawskiego z Warszawy 
sarkastyczne pismo. Oświadczył w nim, iż nie chce już więcej przykładać 
się do utrzymania burmistrza, ponieważ ten ciężarem tylko iest dla Miasta 
(…). Niechay ci, którzy maia zysk z iego usług, ponoszą i wydatki. Odważna in-
terpretacja tej dwuznacznej dopiski dziedzica pozwala podejrzewać ówczes-
nego urzędnika municypalnego o ukryte donosicielstwo. Tymczasem, jak 
z późniejszych dokumentów wynika97, jeszcze w połowie 1829 roku Kossow-
ski pełnił urząd burmistrza bezpłatnie, miał zatem prawo narzekać na skąp-
stwo właściciela dóbr rejowieckich i mało przykładać się do obowiązków.

Po dwuletnim okresie nieingerowania w sprawy finansowe gminy, dnia 
21 września 1825 roku Komisja Województwa Lubelskiego wstępnie zatwier-
dziła na lata 1826-1828 nowy Etat dla Kassy Ekonomiczney Miasta Reiowca98. 
Plan wpływów i wydatków na lata 1826-1827 zamieszczono w tabeli 7, zaś 
funduszów przechodnich na rok 1828 ilustruje tabela 8.

93 Ibidem, s. 57.
94 R. Kołodziejczyk, Bohaterowie nieromantyczni…, op. cit., s. 81-172.
95 APL, KWL, Rep. 5, Lit. A, Osobiste, ks. 661, op. cit., k. 39.
96 Ibidem, k. 40.
97 AGAD, KRSW, ks. 3909, op. cit., s. 192.
98 AGAD, KRSW, ks. 3909, op. cit.,s. 171-172.
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Tabela 7. Roczny plan przychodów i rozchodów dla Kasy Ekonomicznej w Rejowcu 
na lata 1826-182799

Lp.
Treść Planowana kwota przy-

chodów w zł.
Roczny plan przychodów

1. Składka od dziedzica na Urząd Municypalny 300,-
2. Składka uiszczana przez katolików na ten cel 100,-
3. Składka uiszczana przez starozakonnych na ten cel 300,-
Ogólna suma przychodów rocznie 700
L.p. Treść Planowana kwota wy-

datków w zł. Roczny plan wydatków
1. Roczna pensja burmistrza  600,-
2. Prenumerata roczna Dziennika Wojewódzkiego i Dziennika Praw 18 zł 20 gr.
3. Zakup materiałów piśmiennych 40,-
4 Do dyspozycji KRSW iP 35 zł 80 gr.
5. Prowizja od złożonej w banku kaucji w wys. 200,- zł 6,-
Ogólna suma wydatków rocznie 700,-

Opracowanie własne

Wypłaty uzgodnionego dla burmistrza uposażenia pozostawały zatem na-
dal tylko deklaracjami. Dlatego Komisja Wojewódzka w 1828 roku poleciła 
Komisarzowi Obwodu Krasnostawskiego, żeby jeszcze raz wezwał [dziedzica 
Rejowca] do ostatecznego oświadczenia – z tą przestrogą, iż gdy Dziedzice nie 
mogą bydź Burmistrzami (o co usilnie, lecz bezskutecznie zabiegał Łubień-
ski100), w razie odmawiania Składek - Miasteczko to na Osadę Wieyską zamie-
nionym zostanie. Do czasu zaś podjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie, Ko-
misja upoważniła krasnostawskiego komisarza, by ten przygotował półroczny 
podział składki na pensję dla burmistrza między dziedzica oraz mieszczan re-
jowieckich, tak chrześcijan jak i Żydów wedle zeszłorocznego Etatu101. 

Tabela 8. Roczny plan tzw. funduszów przechodnich na rok 1828102

Lp. Treść Planowana kwota 
przychodów w zł.

1. Podatek szarwarkowy (zamiana szarwarku na wpłaty w gotówce) 212-

2. Liwerunek (płacony w dwu ratach) 136 zł 27 gr.

99 Opracowano na podstawie planu przychodów i wydatków zamieszczonego na s. 99-100. 
100 Była to typowa gra na zwłokę. Gen. Tomasz Łubieński zapewne znał dobrze opieszałość 

ówczesnych władz centralnych i był świadomy, że takie przewlekanie sprawy nie przyniesie 
mu wyraźnej szkody. Można domyślać się, iż taki tok postępowania został mu doradzony, nie-
wykluczone, iż przez zaufanego członka Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji.

101 AGAD, KRSW, ks. 3909, op. cit., s. 192.
102 Ibidem. Opracowano na podstawie danych zamieszczonych na s. 180.
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Lp. Treść Planowana kwota 
przychodów w zł.

3. Składka ogniowa (płacona w dwu ratach) 353 zł 26 gr

4. Podymne zwyczajne(płacone w dwu ratach) 708,-

5. Podymne podwyższone (płacone w dwu ratach) 249,-

Razem podatki 1659 zł 23 gr.

Opracowanie własne

Jak łatwo zauważyć, w roku 1828 w porównaniu z rokiem 1823 zmniejszył 
się o połowę podatek szarwarkowy, ale i tak ogólna suma obciążeń finanso-
wych ponoszonych przez mieszkańców klucza rejowieckiego – w kontekście 
ogólnego ich zubożenia – była nadal wysoka.

Do powyższej kwoty należy również dodać podatki płacone przez paro-
cha rejowieckiej cerkwi, na które składały się: podatek podymny w kwocie 
60,- zł, liwerunkowy na kwotę 60 zł 5 gr. i podatek tzw. subsidium charitati-
vum103 w wysokości 13 zł.

Dnia 29 czerwca 1829 roku Komisja Województwa Lubelskiego przesłała 
do KRSWiP obszerne doniesienie o tym, iż dziedzic klucza rejowieckiego 
poprzez swego pełnomocnika wniósł kolejną odmowną deklarację w spra-
wie wypłacania pensji aktualnemu burmistrzowi, obstaiąc ciągle przy tem, 
ażeby iemu Administracja Mieyska była powierzoną. W tym względzie wła-
ściciel Rejowca miał autentyczne wsparcie ze strony jego mieszkańców, co 
przyznała sama Komisja, którzy równocześnie nie życzyli sobie, aby miasto 
przekształcone zostało w osadę wiejską. Komisja Wojewódzka natomiast 
przedstawiła wspomnianej komisji rządowej oryginał wniosku wskazujące-
go, iż Miasteczko to Rolnicze żadnego nieobiecuie wzrostu – mogłoby [więc] 
bydź zamienione na Osadę Wieyską, ieżeli Opłata konsumpcyina teraz rocznie 
złp 3978 Skarbowi [tj. Dworowi] dochodu przynosząca, nie będzie stawać na 
przeszkodzie. Podpisał Radca Stanu Prezes Lubowiecki104. Do wniosku dołą-
czono opinię, której autor wyraźnie optował za tym, by Komisja Rządowa, 
mając na względzie częstą nieobecność Łubieńskiego w Rejowcu105, odmó-
wiła mu, zgodnie zresztą z prawem, aprobaty co do sprawowania przezeń 

103 Był to podatek płacony przez duchowieństwo do roku 1775 r. na rzecz skarbu państwa 
dobrowolnie, zaś od tej daty podatek stały zryczałtowany. Zwano go także zasiłkiem miłosier-
nym lub kolektą; vide www.slownik-online.pl

104 AGAD, KRSW, ks. 3909, op. cit., s.193-194.
105 Rodzina Łubieńskich często spotykała się w stolicy, o czym nierzadko donosił „Kurier 

Warszawski”, np. nr 265, s. 2 z 1821 r., nr 28, s. 2 i nr 70, s. 2 z 1822 r., nr 110, s. 128 i nr 139, 
s. 247 z 1824 r., nr 79, s. 317 i nr 351, s. 1456 z 1828 r. W 1828 r. hr. Henryk Łubieński został 
jednym z trzech dyrektorów utworzonego Banku Polskiego; vide Kurier Warszawski” nr 120, 
s. 484.
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urzędu burmistrza106. Dalej opiniodawca podkreślił, że wprawdzie mieszkań-
cy miasta ostatecznie zaofiarowali się płacić składkę na burmistrza w kwocie 
400 zł, jednakże z powodu ich ubóstwa, deklaracja ta jest zawodna. Dziedzic 
zaś konsekwentnie odmawia partycypacji w kosztach utrzymania urzędu 
municypalnego, obiecując w zamian utrzymanie zastępcy burmistrza (był 
nim, co zaznaczyłem wyżej, wójt) tylko pod tym warunkiem, jeśli on sam 
mianowany zostanie burmistrzem i będzie mógł w każdym czasie dokonać 
zmiany osoby go zastępującej.

Ciekawe stanowisko w omawianej sprawie zajęła Komisja Rządowa Przy-
chodów i Skarbu, pisząc 9 grudnia 1828 r. do KRSW, że wprawdzie podziela 
jej stanowisko co do niemożliwości uczynienia Łubieńskiego burmistrzem 
Rejowca, jednakże ten nie ma obowiązku ponoszenia z dochodów konsump-
cyjnych wydatków na utrzymanie Kossowskiego107. Gdyby więc dziedzic do 
przyłożenia się do składki Mieszczan niechciał się skłonić, to i tak byłby fun-
dusz dla Burmistrza ze Składek samych Mieszkańców, ku czemu przybędzie 
oddzielny jeszcze dochód za Kontrollowanie handlu w kwocie złotych stu108. 
Najwyraźniej więc nie chciano Tomaszowi Łubieńskiemu czynić urzędowej 
krzywdy, próbując jednak nakłonić go do jakiegoś kompromisu. Zdegrado-
wanie Rejowca do poziomu osady wiejskiej nie leżało, póki co, w niczyim 
interesie.

Niedługo potem, 6 stycznia roku następnego, Łubieński wystosował do 
Komisarza Obwodu Krasnostawskiego długi elaborat, w którym powtórzył 
znany już ogólnik, iż Miasteczko Rejowiec zostając z okazyi upadłych Handlow 
(…) nigdy nie było samo w możności dania Składki na burmistrza. Pojawiły 
się jednak nowe elementy i akcenty. Licząc aż do końca ubiegłego roku na 
podźwignięcie się mieszczan Rejowca z upadku, hr. Łubieński zamierzał, 
jak oświadczył, dokładać się do pensji dla burmistrza. Ten jednak, nazywa-
ny eufemistycznie Obcą Osobą, nie wykazywał w ubiegłych latach żadnego 
zainteresowania poprawą bytu rejowieckiej społeczności109. Dlatego on sam, 
jako dziedzic, starał się namówić aktualnego zarządcę Rejowca Pana Pren-
dowskiego, aby przejął podatek konsumpcyjny płacony dla Skarbu (3.978 zł 
na ryzyko hrabiego), który jednak tą transakcją nie wykazał zainteresowa-
nia. W rzeczywistości klucz dostarczał bowiem jedynie połowę wspomniane-
go dochodu konsumpcyjnego. Hrabia czynił więc starania, co przypomniał, 
o zaległe jeszcze trzy Jarmarki, w Widoku polepszenia Miasteczka110. Zamierzał 
on również, po otrzymaniu funkcji burmistrza, rozpocząć na placach pustych 

106 AGAD, KRSW, ks. 3909, op. cit., s. 195.
107 Ibidem, s. 235.
108 Ibidem. 
109 Ibidem, s. 241.
110 Ibidem, s. 242.
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wznoszenie murowanych domów i do tych jakichś fabrykantów sprowadzać, 
co pewnie Rządowi w latach późniejszych mogłoby Stanowić Stalsze [tj. bar-
dziej stabilne] dochody y pewniejszy Byt Miasteczka. 

Łubieński stwierdził także, iż niektórzy dziedzice otrzymali nominacje na 
burmistrzów miast prywatnych, więc i on, mając na celu polepszenie bytu 
mieszczan rejowieckich, wyraził nadzieję na otrzymanie takowej nominacji. 

Pamiętajmy przy tym, że na koszty prowadzenia klucza wpływało m.in. 
utrzymanie czeladzi folwarcznej, która oprócz wynagrodzenia otrzymywa-
ła również deputat zbożowy (wprowadzony w dobrach prywatnych zapew-
ne około połowy siedemnastego stulecia), wynoszący naówczas w okręgu 
krasnostawskim 12,5 korca zboża na osobę rocznie111. Czeladź miała nadto 
prawo utrzymywania inwentarza na dworskiej paszy oraz pozyskiwania opa-
łu z lasów dziedzicznych i korzystania z wyżywienia dworskiego. Łubieński 
płacić musiał także sezonowym najemnikom, lokajom, służbie kuchennej, 
leśniczym, stangretom, strzelcom, ogrodnikom i innym osobom stanowią-
cym obsługę pałacu oraz folwarku. W latach 1814-1815 średni koszt utrzy-
mania parobka wynosił około 200 zł rocznie112 

Jeszcze w maju 1830 roku KRSW skierowała do komisji lubelskiej pole-
cenie, by ta wezwała Łubieńskiego do złożenia ostatecznie deklaracyi, czyli do 
utrzymania Burmistrza przykładać się będzie, a w przypadku odmowy – do 
ostrzeżenia go, że miasto może utracić status, który posiada113.

O ówczesnym wyposażeniu urzędu burmistrza i wójta w Rejowcu114 
świadczy Inwentarz Utensyliów Miejskich y Narzędzi Ogniowych z 1828 r. 
Wymieniał on m.in. herb Królestwa Polskiego, skrzynię kasową kutą, szafę 
na akta, 2 stoły z szufladami i zamknięciami, 2 krzesełka, 2 lichtarze mie-
dziane, pieczęć mosiężną urzędu, 2 kałamarze szklane, 2 piaseczniki (do po-
sypywania piaskiem pism – zamiast bibuły), nożyczki do papieru, scyzoryk 
z dwoma ostrzami, 2 przymiary (liniały) drewniane i instrukcję kasową115. 

Z tzw. narzędzi ogniowych urząd posiadał 12 sztuk kubłów skórzanych na 
wodę, 2 kadzie drewniane i trajkotkę, czyli kołatkę dla straży nocnej.

Skromnie, bez komfortu, może nawet poniżej ówczesnych standardów.
W roku 1831 na wójta gminy rejowieckiej powołany został Józef Nowac-

ki116, zaś jego zastępcą został Ludwik Krzeczkowski117. To oni, wespół z bur-

111 H. Chamerska, Warunki bytowe czeladzi folwarcznej w Królestwie Polskim w okresie 
przeduwłaszczeniowym (1830-1863), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. IX, nr 2, 
1961, s. 189.

112 Ibidem, s. 203.
113 AGAD, KRSW, ks. 3909, op. cit., s. 257-258.
114 Ta osobliwa dwuwładza utrzymała sięw Rejowcu aż do powstania listopadowego.
115 AGAD, KRSW, ks. 3909, op. cit., s. 191.
116 APL, USC rgu Rejowiec, 1831, akt nr 1.
117 APL, USC rgu Rejowiec, 1833, akt nr 5.
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mistrzem Kossowskim, najpewniej opracowali budżet urzędu na następne 
4 lata.

Plan wpływów i wydatków Kassy Ekonomiczney Miasta Dziedzicznego Re-
jowiec na lata 1832-1835, zatwierdzony przez KWL w grudniu 1831 r., za-
mieszczono w tabeli 9.

Na uwagę zasługuje poważna, blisko 37-procentowa dotacja do budżetu 
ze Skarbu Publicznego (rządowego), pozwalająca na zbilansowanie wydat-
ków z dochodami. Zastąpiła ona opłatę municypalną dziedzica Łubieńskiego 
na pensję dla burmistrza, co można poczytać za osobisty sukces generała 
w administracyjnych starciach z władzą wojewódzką i centralną. Stało się 
więc tak, jak zgryźliwie do komisarza krasnostawskiego dziedzic rejowiecki 
o burmistrzu był napisał, iżby łożyli nań ci, którzy czerpali zysk z jego usług. 

Tabela 9. Plan przychodów i wydatków dla Kasy Ekonomicznej w Rejowcu na lata 1832-1835118

Lp.
Treść Planowana kwota 

przychodów w zł.Roczny plan przychodów
1. Wpływy od Mieszkańców Katolików 190,-

2. Wpływy od Mieszkańców Starozakonnych 360,-

3. Wpływy z kar administracyjno-policyjnych 30,-

4. Dopłata ze Skarbu Publicznego  350,-

Ogólna suma przychodów rocznie 930,- 

L.p.
Treść Planowana kwota 

wydatków w zł.Roczny plan wydatków
1. Roczna pensja burmistrza1  600,-

2. Roczna pensja dla policjanta  150,-

3. Koszty materiałów piśmienniczych 60,-

4. Prenumerata Dzienników Praw i Dzienników Gubernialnych 18 zł 20 gr.

5. Prowizja od kaucji burmistrza 6,-

6. Do dyspozycji KRSW 85 zł 10 gr

Ogólna suma wydatków rocznie 930,-

Opracowanie własne

1 Pełnił on nadto funkcję kasjera ekonomicznego i kontrolera handlu; AGAD, KRSW, ks. 3909, 
op. cit., s. 243.

Tymczasem po kilku miesiącach, dokładnie zaś dnia 6 września 1832 
roku, w kancelarii ziemiańskiej w Lublinie spisany został akt kupna-sprze-
daży klucza rejowieckiego między małżeństwem Łubieńskich a Adamem 

118 AGAD, KRSW, ks. 3903, op. cit., s. 243-244.



378 Marian J. Kawałko • Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531–1869

Woronieckim. Konstancję Marię Apolonię trzech imion z Ossolińskich 
i Tomasza Łubieńskich oraz ojca Konstancji – Józefa Ossolińskiego, przeby-
wających naówczas w Petersburgu, reprezentował, na podstawie pełnomoc-
nictwa specjalnego, hr. Henryk Łubieński119. 

W dokumencie tym zapisano, co następuje: Dobra JW. Konstancyi z Hra-
biow Ossolińskich Łubieńskiej własne Rejowiec z wszelkiemi nomenklaturami 
w Xiędze wieczystey obiętemi jakoto: Miasteczko i Wieś Rejowiec, folwark Kobyle, 
Wieś Rubie, Wolka Rejowiecka i Wereszyn mała (sic!) w Powiecie Chełmskim 
(…) położone, ze wszystkiemi przyległościami i przynależytościami za nierucho-
mość uważanemi, iako to: Polami, lasami, łąkami, ogrodami, budynkami itd. 
W całkowitem ograniczeniu, ze wszystkiemi tak od Mieszczan iako i od Wło-
ścian należytościami, z propinacją, z prawem prezentowania Parochów, i z in-
nemi prawami iakieykolwiek natury do tych Dobr przywiązanemi i należącemi, 
z całym w tychże Dobrach znayduiącym się Inwentarzem tak żywym iako i mar-
twym, to iest ze wszystkiemi końmi, mułami (!), wołami, krowami, jałownikiem, 
Owcami, z trzodą chlewną, ze wszystkiemi sprzętami, Hatkami, narzędziami, 
machinami, tak miedzianemi iakoteż żelaznemi lub iakiego bądź rodzaiu me-
talowemi, niemniey drewnianemi, w domach mieszkalnych lub w innych budyn-
kach znayduiącemi się, do gorzelni, do gospodarstwa rolnego lub do innych gałę-
zi ekonomicznych należącemi, ze wszystkiemi zapasami materiału iakiego bądź 
rodzaiu na budowle lub na Statki i narzędzia gospodarskie albo na inny użytek 
przygotowanemi, ze wszystkiemi drzewami, krzewami i plantami, oranżeryami, 
ze wszelkiem drzewem na iaki-kolwiek cel ściętym, bądź w lesie będącem, bądź 
dokądkolwiek zwiezionem, zgoła całą nieruchomość Dobra Rejowiec składaiącą 
i całą ruchomość w tychże Dobrach znayduiącą się bez naymnieyszego wyłącze-
nia na rzecz i osobę Jaśnie Oświeconego Xięcia Adama Woronieckiego za Sum-
mę dobrowolnie umowioną i ugodzoną Złotych polskich Czterykroć pięćdziesiąt 
tysięcy w monecie kurs w Kraiu maiący, wyłączając wszelkie papiery, przedaie 
i na wieczną i nigdy nieodzowną własność Onemuż odstępuie, zezwalając na 
przepisanie tytułu własności Dóbr sprzedanych Rejowiec w Xiędze wieczystey 
w Wykazie hipotecznym na Jmci Tegoż J.O. Xięcia Adama Woronieckiego120. 

Zapis hipoteczny dość wyraźnie sugerował, że jednym z elementow sprzeda-
ży mogła być, opisana wcześniej, młocarnia (mowa wszak w dokumencie o ma-
chinach należących do gospodarstwa rolnego), aczkolwiek niczego nie można wy-
wnioskować z zapisu o jej stanie technicznym. Ważne jest też istnienie oranżerii, 
zapewne przypałacowej (być może tej samej, którą założył Wiktoryn Zaleski).

Jak z powyżej zacytowanego tekstu umowy wynika, strony wyceniły 
klucz rejowiecki na 200 tysięcy złotych, jednakże to nie była cała kwota na-
leżności.

119 APZ, Rep Ar 353, op. cit., Dz. IV, s. 56-69.
120 Ibidem, s. 56-59.
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W dalszej części umowy bowiem nabywca zobowiązał się także do spła-
cania zarówno kwoty 154.264 zł z pożyczonego przez Konstancję w Towa-
rzystwie Kredytowym Ziemskim długu, jak też procentów od niego121. Dla 
potwierdzenia możliwości regulacji należności, Woroniecki złożył już wcześ-
niej (czerwiec 1832 r.) w Banku Polskim kwotę 196.735 zł 21 gr., przekazu-
jąc dowód wpłaty plenipotentowi sprzedawców. 

Resztującą Summę Szacunkową Sto Tysięcy Złotych polskich na groncie 
zostającą Woroniecki zobowiązał się spłacić do 24 czerwca 1835 roku122 Ta 
suma, to zapewne dług, jaki książę musiał u Łubieńskich wcześniej zaciąg-
nąć lub z innego tytułu do spłaty przejąć. Wpis do księgi hipotecznej oraz 
tekst umowy kupna-sprzedaży tej kwestii nie wyjaśniają123. Natomiast z zapi-
su dokonanego przez Wydział Hipoteczny Trybunału Cywilnego w Lublinie 
wynika, iż Adam Woroniecki nabył klucz rejowiecki za summę szacunkową 
450.000 złotych polskich, a nadto wyznał być dłużnym wspomnianej kwoty 
resztuiącey124. 

Powiedzmy wprost: Łubieńscy zrobili dobry interes, zbywając zadłużone 
niefrasobliwie dobra za tak wielką kwotę. Wprawdzie otrzymali od nabyw-
cy za pośrednictwem banku niecałe 200 tysięcy, ale i tej sumy rzeczywista 
wartość klucza nie dosięgała. Ponadto zostały im pieniądze otrzymane od 
Towarzystwa Kredytowego w formie pożyczki zastawnej oraz obiecana do 
spłacenia w ratach szacunkowa summa resztująca.

Długi regulował Woroniecki niespiesznie. Jeszcze w 1838 roku pozosta-
wało mu do spłacenia Łubieńskim 269 tysięcy złotych125. Nie zważając na to, 
zaciągnął on wówczas kolejne dwie pożyczki (44.200 zł i 53.900 zł) z termina-
mi spłat do 1854 i 1866 roku. Skutkiem różnych starań, zarówno Adama jak 
i jego następcy na dobrach rejowieckich - Adama Korybuta, Towarzystwo 
umorzyło część zalegającego kredytu, a nadto ten ostatni pozyskał w 1853 
roku od wspomnianej instytucji Sumę Rubli Srebrem trzynaście tysięcy czte-
rysta siedmdziesiąt jako odpowiadającą części pierwiastkowego długu dotąd 
umorzonej126.

Prawdopodobnie tuż przed sprzedażą klucza i za przyzwoleniem Łubień-
skiego, zainstalowany został w Rejowcu, aż do 1860 roku włącznie, szwa-
dron (eskadron) kawalerii rosyjskiej, liczący pod koniec stacjonowania 44 
żołnierzy. Należy wszak wciąż mieć na uwadze fakt, że ówczesny dziedzic 
klucza kiedyś służył w armii carskiej.

121 Ibidem, s. 60.
122 Ibidem, s. 61-62.
123 Ibidem, Dz. III, s. 88.
124 Ibidem, s. 67-68.
125 Ibidem, k. 26.
126 Ibidem, k. 28.
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Jednocześnie podczas powstania listopadowego do wojska polskiego trafili 
z Rejowca Jan Kalinowski i Łukasz Szukowski. Osoba Jana Kalinowskiego127, 
jako wachmistrza, żołnierza od Krakusów podpowiada wprost, iż był on człon-
kiem jednego ze szwadronów pułku Krakusów Lubelskich. Formacja ta została 
utworzona na początku stycznia 1831 roku jako efekt ogłoszonego 13 grudnia 
1830 roku przez Rząd Tymczasowy dekretu o poborze tzw. jeźdźców dymo-
wych128. Czy szwadron akurat z tego pułku stacjonował, choćby przejazdem, 
w Rejowcu – można jedynie domniemywać. Wiadomo natomiast, iż na krótko 
miał swoje leże w niedalekim w Krasnymstawie129. Krakusi wsławili się kilkoma 
szarżami, m.in. w sierpniu 1831 r. pod Szymanowem koło Warszawy130.

Jak pisał przytaczany wyżej Jan Skarbek, sprawnie przebiegało szycie 
mundurów dla Krakusów, czym najczęściej zajmowali się żydowscy kraw-
cy131. Tak zapewne było również w Rejowcu. Na umundurowanie kawalerzy-
sty owego pułku składały się: wołoszka z szarego lub granatowego sukna 
(tzw. sukno szaraczkowe) zwana też czasem czamarą132, czerwony halsztuk 
(rodzaj krawata) zawiązywany pod szyją, pikowana amarantowa czapka, 
podszywane skórą szerokie szarawary z cholewami, buty, sukienny plecak 
(mantelzak) i sakwa płócienna na obrok dla konia. Po pierwszych potycz-
kach pułk Krakusów Lubelskich zaliczono do wyborowych i przyjęto na gar-
nuszek Komisji Rządowej Wojny133. 

Po upadku powstania, a może nawet wcześniej, zapewne dla uciszenia 
nastrojów rewolucyjnych, zakotwiczył się w Rejowcu, o czym wyżej wspo-
mniałem, szwadron kawaleryjski wojska rosyjskiego134.

127 Vide tabela 20, poz. 176. Uczestniczył on w styczniu 1831 r. jako świadek przy chrzcie 
i bierzmowaniu córki Łukasza Szukowskiego lat 36, także żołnierza, ułana z II pułku. Nie 
całkiem miał zatem rację Jan Skarbek (vide przypis poniżej), pisząc, iż w pułku Krakusów 
Lubelskich służyła młodzież. Jak dowodzą przypadki Kalinowskiego i Szukowskiego, wśród 
ułanów byli także mężczyźni w średnim wieku. Kalinowskiego widzimy ponownie w Rejowcu 
w randze wachmistrza IV pułku ułanów podczas świąt Bożego Narodzenia 1831 roku jako 
ojca chrzestnego Ewy, córki Magdaleny Legaszewskiej (lat 36) z Kobylego; APL,USC rgu 
Rejowiec 1831. 

128 J. Skarbek, Pułk Krakusów Lubelskich (10 pułk ułanów) w powstaniu 1830-1831, 
„Rocznik Lubelski”, t. 22, 1980, s. 71. Wspomniany dekret nakazywał dostarczenie do tworzą-
cego się wojska powstańczego jednego uzbrojonego i umundurowanego jeźdźca z każdych 
50 dymów wiejskich i miejskich. Z klucza rejowieckiego, wedle mojego szacunku, do udziału 
w powstaniu skierowano dwóch lub trzech żołnierzy kawalerii.

129 Ibidem. 
130 J. Paszkowski, Wojna w Polsce roku 1831 przez oficera polskiego opisana w roku 1832, 

Lwów 1861, s. 203.
131 J. Skarbek, Pułk Krakusów…, op. cit., s. 79.
132 Był to rodzaj sukni (kurtki) męskiej sięgającej do kolan i zapinanej pod szyją, mającej 

kołnierz amarantowy; ibidem.
133 J. Skarbek, Pułk Krakusów…, op. cit., s. 80.
134 APL, Rząd Gubernialny Lubelski (RGL), Rep. 5 , Szczegółowe, Adm. ks. 1222, k. 49v.
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Potwierdzają to akty urodzeń, przy spisywaniu których czasem wojsko-
wi uczestniczyli jako świadkowie135. Niektórzy, jak Paweł Skłaczykow, czy 
Aleksander Zyrbe vel Zyrbo, wpisywani byli do akt jako oficerowie woysk 
cesarsko-rossyiskich. Ten militarny balast był dla wielu mieszczan niezwykle 
uciążliwy, lecz musieli go znosić wraz ze wszystkimi konsekwencjami, jakie 
ze stałej obecności obcych żołnierzy wynikały. Inni, co wynika z niektórych 
aktów urodzeń, przyjmowali Rosjan za ojców chrzestnych swych dzieci, li-
cząc, być może, na ich wstawiennictwo w sprawach urzędowych. 

Nowy dziedzic natomiast, szukając innych źródeł dochodu, postanowił – 
na podstawie dawnych dokumentów – wzruszyć prawo do pobierania opłat 
od żydowskich mieszczan, trudniących się handlem śledziami, solą, smołą, 
drożdżami lub posiadających kramy i handlujących garnkami. Po pewnym 
czasie Woroniecki wydzierżawił pobór tych opłat jednemu ze… starozakon-
nych za summę rocznego wymiaru r.s.150136. 

Miasto tymczasem biedniało z roku na rok coraz bardziej.
Jak wynika z Wykazu Dachów Słomą krytych i Kominów Sztangowych 

w Miastach Obwodu Krasnostawskiego znayduiacych się, sporządzonego w roku 
1835137, takich domów z kominami sztangowymi, czyli lepionymi z gliny, było 
w Rejowcu 31. Kominy te i dachy słomiane na domach stwarzały stałe niebez-
pieczeństwo pożarów, dlatego ówczesne władze obwodowe wywierały nacisk 
na zarządców gmin i miast, by ci, w dającym się przewidzieć okresie, dokonali 
zarówno wymiany dachów jak i kominów (sumptem samych mieszkańców).

Tymczasem ówczesny Stan ubóstwa mieszkańców Rejowca, w którym nie-
masz żadnego handlu ani znacznych jarmarków, był dotkliwy, iż niemożli-
we okazało się określenie terminu zmian w tym zakresie. Sprawozdawca, 
w randze komisarza obwodu, postawił więc wniosek, by władze zwierzchnie 
wezwały z urzędu Dziedzica o przyjście wpomoc mieszczanom, iżby w ciągu 
lat sześciu wymieniono choćby kominy na murowane138. Jak można domnie-
mywać, ani ówczesna władza municypalna w osobie burmistrza Ignacego 
Piątasińskiego, ani rządca dóbr rejowieckich Stanisław Bełcikowski, nie wy-
kazywali właściwej aktywności w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego w mieście.

W niedalekim natomiast Pawłowie – stanowiącym lokalne centrum para-
fii rzymskokatolickiej, obejmującej, że przypomnę, swym zasięgiem także 
klucz rejowiecki - domów krytych słomą było wprawdzie 60, zaś mających 
kominy sztangowe – 30, to jednak położenie materialne tamtejszych miesz-

135 Vide. tabela 20, poz. 92 (1845), 107 (1850 r.) poz. 221 (1837 r.), poz. 420 (1841), 555 
(1841 r.). 

136 AGAD, KRSW, ks. 3910, k. 78. Rusyfikacji uległa moneta polska od roku 1835; vide 
J. Szymański, Nauki pomocnicze…, op. cit., s. 618.

137 AGAD, KRSW, ks. 395-397, s. 119-119a.
138 Ibidem, s. 119a.
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czan stwarzało szanse na to, że naydaley wciągu lat trzech tak Dachy iako 
i Kominy zniesione bydź mogą139. 

Podobnie brak zainteresowania, gdy idzie o rozwój elementarnej edu-
kacji, wykazywali zarówno dziedzic Woroniecki, pleban obrządku greckiego, 
jak też mieszkańcy Rejowca, którzy wymówili się Ubostwem140, gdy przyszło 
zadeklarować składkę na nauczyciela. W konkluzji komisarz obwodu kras-
nostawskiego napisał do władz wojewódzkich, że z tego to powodu szkoła 
w Rejowcu istnieć niemoże141. Tak oto brak wieloletnich tradycji edukacyj-
nych, których to tradycji bliskim przykładem był Pawłów142, zaskutkował 
odmową uruchomienia publicznej szkółki dla chrześcijańskiej części miesz-
czan rejowieckich. Dziwi jednak bardziej, niż niska świadomość społeczna 
unitów i katolików, zdecydowanie negatywna postawa księcia Woronieckie-
go. Trzykrotne próby otwarcia punktu edukacyjnego w Rejowcu przez ko-
misarza obwodu spełzły na niczym.

W roku 1835 nastąpiła „rusyfikacja” pieniędzy (do rozliczeń i budżetów 
zaczęto używać rubli srebrnych i kopiejek) oraz datowania pism urzędo-
wych (od 1 stycznia 1836 r. wprowadzono podwójne datowanie: według ka-
lendarza ruskiego i łacińskiego). Wcześniej natomiast (1833 r.) wolą cara 
ogłoszono w Królestwie stan wyjątkowy, który w dobie powstania stycznio-
wego zamieniony został na stan wojenny143. 

Odnotujmy jeszcze gwoli ścisłości, że 13 stycznia 1837 roku zmarł w pa-
łacu rejowieckim 3-letni syn Adamostwa Woronieckich - Włodzimierz144. 
Prawdopodobnie pochowano go na cmentarzu przycerkiewnym w rodzin-
nym grobowcu.

W dwa tygodnie po śmierci proboszcza cerkwi parafialnej – Bazylego 
Koźmińskiego (zakończył życie wieczorem w dniu 22 kwietnia 1840 r.), 
dziekan dekanatu krasnostawskiego dokonał uroczystej instalacji nowego 
plebana. Został nim ks. Justyn Łada. Na tę okoliczność sporządzono inwen-
tarz cerkwi, obejmujący jej krótką charakterystykę architektoniczną, wypo-
sażenie w naczynia i ubiory liturgiczne, meble świątynne, opis cmentarza 
przycerkiewnego i grzebalnego oraz plebanii i zabudowań gospodarczych, 

139 Ibidem.
140 APL, KWL, ks. 353, op. cit., k. 1-1v.
141 Ibidem, k. 2.
142 Akta Szczegółowe Rządu Gubernialnego Lubelskiego tyczące się Szkół Parafialno-Elemen-

tarnych RGL, ks. 1429 Adm., s. 551, pokazują, że szkoła w Pawłowie istniała jeszcze w la-
tach 1850-1852. Gdy chodzi o klucz rejowiecki, to władze wojewódzkie zaplanowały dopiero 
w 1862 r. utworzenie szkółki elementarnej w Wereszczach (Małych), z działką o powierzchni 
1 morgi 150 prętów; APL, RGL, Akta Szczegółowe..., ks. 1430 s. 524.

143 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju…, op. cit., s. 377.
144 APL, USC rgu, 1837, akt zgonu nr 2.
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a także wykaz beneficjów (grunty, dziesięciny, służebności)145. Omawiam 
ten dokument szerzej w następnym podrozdziale.

O Ładzie i jego niedługim administrowaniu parafią niewiele da się po-
wiedzieć. Wiadomo, że wyegzekwował od dziedzica, jako kolatora i jedno-
cześnie przewodniczącego Dozoru Cerkiewnego, naprawę spichlerza, stajni 
i wozowni, a także budynku starej plebanii grożącego zwaleniem. 

Warto nadmienić, że w roku 1835 Komisja Województwa Lubelskiego, 
za pośrednictwem biskupa chełmskiego, podjęła próbę zastąpienia dozorów 
kościelnych wybieralnymi starostami, jako pełnomocnikami parafian, na 
wzór gmin prawosławnych146. Ponieważ projekt się nie przyjął, zrezygnowa-
no z jego urzędowego wyegzekwowania. 

Po kilkunastu miesiącach dyrektor prezydujący w Komisji Rządowej 
Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego postanowił 
- poprzez naciski na władze cerkiewne - przywrócić świątyniom ich prawo-
sławny charakter (zainstalowanie tzw. carskich wrót i ikonostasów oraz po-
wrót do liturgii prawosławnej)147. Korespondencje i negocjacje w tej sprawie 
trwały z Woronieckim parę lat. Ten zaś, w poszukiwaniu kolejnych źródeł 
dochodu, reaktywował w Rejowcu 6 jarmarków rocznie (prawdopodobnie 
nastąpiło to z początkiem lat czterdziestych). W roku 1845 sprzedano na nich 
towary za łączną sumę 5.300 rubli148, podobnie było w roku następnym.

Dodajmy, nie mimochodem, iż od ok. 21 lutego 1840 roku municypalium 
rejowieckim kierował nowy burmistrz – Ignacy Piątasiński149. Funkcję swoją 
pełnił do połowy września 1844 roku, po czym obowiązki jego przejął Jakub 
Piasecki. Była to dyscyplinarna kara za niewywiazywanie się Piątasińskiego 
z obowiązków urzędnika stanu cywilnego wobec osób starozakonnych150. Po 
swoistej „kwarantannie”, trwającej bez mała równe siedem miesięcy, Piąta-
siński ponownie mógł pełnić obowiązki urzędnika stanu cywilnego dla osób 
wyznań niechrześcijańskich151. 

Funkcję dozorcy bóżniczego pełnił wówczas Icko Szczupak, zaś starsze-
go dozorcy bóżniczego – Szepsel Mendel. Rabinem był naonczas Szepsel 
Rubinsztajn, a zastępowali go Herszko Gartenkraut, Abraham Kohen i Ma-
jer Szyja Gelert. Zapewne z uwagi na niemożliwość utrzymania przez gminę 
dwóch posad rabinackich, zrezygnowano po kilku latach z funkcji rabina, 
pozostawiając jedynie stanowisko zastępcy.

145 APL, RGL, Adm. ks. 1222, op. cit., k. 5-7.
146 APL, KWL, Acta Generalia, Rep. 5, ks. 448, s. 20-23v. 
147 APL, ChKGk, ks. 65, s. 104-105.
148 APK, RGL, Taj. ks. 92, s. 17.
149 APL, USC Rejowiec rgu, akta urodzeń z 1840 r.
150 APL, USC Rejowiec rgu, akta stanu cywilnego z września 1844 r.
151 APL, USC Rejowiec rgu, akt urodzenia z 1845 r. nr 24.
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W roku 1850 zastępcą rabina został Fiszel Liberman. Nie posiadał on jed-
nak urzędowego konsensu, czyli nominacji, aczkolwiek podczas kontroli 
w dniu 4 grudnia 1859 roku zeznał, iż już w roku 1851 złożył w biurze naczel-
nika powiatu dowody i pieniądze na konsens152.Wedle Libermana, naczelnik 
powiatu miał oświadczyć, że wprawdzie nominacji nie ma, ale wniosek o nią 
został władzom gubernialnym przedstawiony.

A u Woronieckiego z finansami wciąż było nietęgo. Wprawdzie w 1837 
roku zakupił dla syna Adama Korybuta dobra Kaniego153, to jednak już 6/18 
czerwca 1838 roku, korzystając z umorzenia przez Towarzystwo Kredytowe 
Ziemskie kwoty 56.700 zł, taką samą pożyczkę skierował na spłatę różnych, 
ciążących na nim wierzytelności154. Wkrótce też (marzec 1839 r.) zaciągnął 
– przypomnę – nowy dług na kwotę 44.200 złp. Był to kredyt wieloletni – ter-
min jego spłaty mijał w roku 1866155.

Tymczasem po dwuletniej pracy duszpasterskiej w Rejowcu, ksiądz Łada 
został w trybie nagłym translokowany z dniem 1 lutego 1843 roku156 do innej 
cerkwi parafialnej. Po nim formalnie od 1 lutego , a faktycznie w dniu 18/30 
marca 1843 roku parafię objął ksiądz Miron Mosiewicz, który pełnił posługę 
plebańska do 30 listopada 1845 roku157. Z dniem następnym parochię rejo-
wiecką objął ksiądz Michał Lipiński158. Piszę o nim nieco szerzej w innym 
miejscu.

W drugiej połowie roku 1845 rejowieccy Żydzi wystąpili do Komisji Rzą-
dowej Spraw Wewnętrznych i Policji z zażaleniem na Woronieckiego, iż nie-
słusznie pobiera od nich opłaty od sprzedaży śledzi, soli ciemnej i białej, 
smoły i garnków, od produkcji piekarniczej oraz za posiadanie kramów, do-
mów wjezdnych i niewjezdnych159. Na okoliczność skargi dnia 20 grudnia/1 
stycznia 1845/46 roku została przeprowadzona w Rejowcu wizja lokalna, 
zakończona sporządzeniem protokółu informacyjnego, podpisanego przez 
21 mieszczan wyznania mojżeszowego. Jak z dokumentu wynika, dziedzic 
Woroniecki wydzierżawił egzekwowanie podatków jednemu ze starozakon-
nych, ten zaś od procederzystów i handlarzy pobierał: od każdej beczki soli 
szarej lub białej po kopiejek 20, od każdej beczki śledzi po kopiejek 60, od 

152 APL, RGL, Akta Szczegółowe tyczące się List Duchownych Starozakonnych, ks. 719, s. 520.
153 APL, RGL, Tabele prestacyjne, ks. 208, s. 1172.
154 APZ, Rep Ar 353, op. cit., Dz. III, s. 26.
155 Ibidem, s. 27.
156 APL, USC Rejowiec rgu, akty urodzeń z 1843 r. (akt nr 8).
157 APL, RGL, Adm. ks. 1222, op. cit., k. 30; brak jego teczki osobowej konsystorskiej. 

Z innych źródeł wiadomo, iż urodził się w roku 1818, święcenia otrzymał w roku 1842, po 
pobycie w Rejowcu objął w administrowanie parafię w Czartowczyku: APL, ChKGk, ks. 163, 
k. 376v.; APL, USC, Rejowiec rgu, akty urodzeń z 1845 r. (akt nr 49).

158 APL, USC Rejowiec rgu, akty urodzeń z 1845 r. (akt nr 50).
159 AGAD, KRSW, ks. 3910, op. cit., po s. 78 ss. nlb.
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sprowadzanej smoły, fury garnków i zaszlachtowanego wieprza po jednym 
rublu i 20 kopiejek, od sklepu większego 30 kopiejek, a od mniejszego 15 
lub 10 kopiejek160. Były to i tak opłaty mniejsze oraz w węższym zakresie 
ściągane, od tych, którymi wcześniej sam książę Woroniecki starozakon-
nych obciążał. Niektóre, z uwagi na niezamożność części miejscowych Ży-
dów, zostały czasowo zawieszone.

Ponadto mieszczanie ci płacili bezpośrednio dziedzicowi od domu wjezd-
nego 37,5 kopiejki rocznie, a od domu niewjezdnego – 19 kopiejek, piekarze 
zaś uiszczali po 20-30 kopiejek miesięcznie, zależnie od osobistej sytuacji 
materialnej rzemieślnika. Dwór pobierał także opłaty targowe i jarmarczne.

Włościanie zamieszkali w Rejowcu, wyiąwszy pięciu Mieszkańców, którzy 
robią po dwa dni pieszo161 w tydzień, pańszczyzny nie odrabiali (aczkolwiek 
mieli ją wyznaczoną), wykonując jednak pewne daremszczyzny.162 Były to 
prace następujące:

a) wyręb zimą lodu ze stawów do lodowni (zapewne przypałacowej),
b) połowy ryb dla dworu, 
c) dozór nad wykoszonymi kopami zboża na niwach dworskich,
d) zwózka zboża do stodół,
e) układanie snopów w zasiekach,
f) wywóz zboża do stanicy portowej (zapewne do Stężycy koło Krasne-

gostawu),
g) udział w różnych innych pracach podczas lata (po kilka lub kilkanaście 

dni),
h) wychodzenie na posyłki z listami urzędowymi.
Szewcy natomiast byli zobowiązani, aczkolwiek Woroniecki nie egze-

kwował tego obowiązku bezwzględnie, do bezpłatnego robienia butów dla 
czeladzi. Od garbarzy wymagano, by wyprawiali skóry, a kowale za małe 
wynagrodzenie wykonywali różne prace im przynależne. Tkacze z kolei do-
starczali do dworu każdego roku po 50 motków konopnego przędziwa163.

160 Ibidem, s. nlb.
161 W rzeczywistości była to pańszczyzna sprzężajna; APL, RGL, Skarb. ks. 209, Rep. 5. Ta-

bele, Tabella wykazująca po dokonanej po roku 1846 regulacyi gruntów uposażenia, obowiązki 
i powinności osadników osiadłych: w Mieście Rejowcu należącym do dóbr głównych Rejowiec 
własności J(aśnie) O(świeconego) K(sięcia)Woronieckiego w Parafii Rejowiec i Pawłów Gmi-
nie Rejowiec Okręgu chełmskim Powiecie Krasnostawskim Guberni Lubelskiej obowiązująca 
od dnia [brak daty], s. 989, 1005, 1009, 1025. Po regulacji gruntów, dwom osobom wyznania 
mojżeszowego ustalono wymiar pańszczyzny na 6 dni sprzężajem rocznie; ibidem, s. 1037.

162 APL, RGL, Rep. 5, Skarb. ks. 209, Tabele, Tabella wykazująca uposażenia, obowiązki 
i powinności Rolników po Wsiach i Miastach osiadłych w Mieście Rejowcu do Dóbr Rejowca 
należące, własności J.O. Xięcia Adama Korybuta Woronieckiego w Parafij Pawłów, Gminie 
Rejowcu, Okręgu Chełmskim, Powiecie Krasnostawskim Guberni Lubelskiej, op. cit., s. 1107.

163 Ibidem, s. nlb.
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Dopiero Rada Administracyjna Królestwa Polskiego postanowieniem 
z dnia 14/26 listopada 1846 roku zadecydowała, iż wszystkie te prace mia-
ły być zamienione, za wspólną ugodą Właściciela z Mieszkańcami pod nad-
zorem Władz Rządowych, na inne, lecz stałe oznaczone zajęcia. Jak z tabel 
prestacyjnych wynika, w 1846 roku żaden z mieszczan-starozakonnych nie 
zajmował się uprawą roli. Po tej dacie, gdy przeprowadzono w mieście regu-
lację gruntów, część z nich, korzystając z prawnych możliwości otrzymania 
nadziału, stała się grupą włościan. Przeczą jednak temu akta stanu cywilne-
go prowadzone przez urząd burmistrza z lat 1836-1841 i późniejsze, jakoby 
grupa osób wyznania mojżeszowego mianowała się gospodarzami. Zapewne, 
byli oni jedynie dzierżawcami pańskich pól, co nie wyklucza jednak osta-
tecznie ich rolniczej profesji. 

Oprócz daremszczyzn, jeszcze przez wiele lat włościanie z Rejowca odda-
wali do dworskiej kuchni od połowy (sic!) do 3 kur rocznie i od 15 do 30 jaj164 
oraz płacili od 37,5 kopiejki do 5 rubli 25 kopiejek czynszu „dworskiego”.

Do skarbu rządowego uiszczali podatek podymny w wysokości od 1,20 
do 1,65 rubla rocznie oraz płacili kontyngens liwerunkowy (przeważnie 
w wysokości 40,5 kopiejki) i podatek szarwarkowy w stałej kwocie 60 kopie-
jek (niezależnie od szarwarku wynoszącego 4 dni rocznie – sprzężajem lub 
pieszo)165.

Na rzecz cerkwi natomiast oddawali – każdy z nich – od 7,5 do 15 snopów 
rocznie.

Włościanie z Wólki Rejowieckiej odbywali obowiązkowo po 2 dni pań-
szczyzny sprzężajnej na tydzień, tak w okresie letnim jak i zimowym166. 
Ponadto świadczyli na rzecz dworu bezpłatne prace żniwne przy zbieraniu 
zbóż (przeważnie po 15,5 roboczodnia od domu), zwożeniu snopów do sto-
dół dworskich (23-25 roboczodni od domu) i przeciętnie po 5 roboczodni 
przy transporcie ziarna do stanicy rzecznej167. Rzecz jasna, aby sprostać tym 
normom, rolnicy angażowali do tłok także członków swoich rodzin i ewen-
tualnych parobków będących na ich utrzymaniu. W naturze oddawali do 
kuchni dworskiej od 1,5 o 4 kur i od 15 do 45 jaj w skali roku168, zaś jako 
osep, od zagospodarowywanych wolnych gruntów pańskich, od 1 korca 2 
garnców do 1 korca 4 garnców żyta. Płacili także na rzecz Woronieckiego od 
38 kopiejek do 97,5 kopiejki czynszu169. Nadto włościanie uniccy oddawali 
na rzecz cerkwi po 15 snopów żyta.

Spis obciążenia Wólczan bynajmniej na tym się nie kończył.

164 Ibidem, s. nlb.
165 Ibidem, s. nlb. 
166 Ibidem, s. 1134.
167 Ibidem, s. 1125.
168 Ibidem, s. 1129.
169 Ibidem, s. 1046.
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Również gmina egzekwowała od nich pewne prace i składki, a były to:
a) codzienna służba wartownicza (delegowanie kolejno jednego wartow-

nika ze wsi do dworu),
b) odwożenie pism rządowych do pobliskich gmin (w Rejowcu mieścił 

się już wtedy prawdopodobnie punkt pocztowy, podległy stacji poczto-
wej w Siedliszczu),

c) odwożenie chorych z Gminy do Szpitala Miejskiego [w Chełmie] oraz po-
krywanie przez włościan kosztów kuracji z obowiązkowych składek,

d) udział w obławach (polowaniach) nakazanych przez rząd gubernialny,
e) opłacanie składek transportowych i rekrutowych, według rządowego 

rozkładu,
f) opłacanie przez wiernych składki ogniowej od zabudowań cerkiew-

nych,
g) naprawy dróg i mostów w gminie170.
Do corocznych powinności włościan z Wólki należało nadto regulowanie 

należności podatkowych: podymnego (po półtora rubla), szarwarkowego 
(po 80 kopiejek) i kontyngensu liwerunkowego (także po 80 kopiejek).

Przed wydaniem przez Naiiaśniejszego Pana ukazu z dnia 26 maja/7 czerw-
ca 1846 roku w sprawie likwidacji daremszczyzn, włościanie z Rubiego, Koby-
lego i Wereszcz obligatoryjnie i bezpłatnie wykonywali następujące roboty:

a) zwożenie corocznie trzech fur drzewa na opał do dworu (pałacu),
b) sadzenie kapusty,
c) wywóz obornika na grunty dworskie,
d) prace przy uprawie i przetwórstwie konopi,
e) mycie i strzyżenie owiec, 
f) dostarczanie po 30 sztuk stroiszu (żerdzi, albo palików do podpierania 

roślin lub do stawiania płotów171) i po 15 motków przędzy konopnej 
(z surowca dostarczanego przez dwór),

g) pełnienie tzw. stróży dziennej i nocnej przy dworze po iednym Człowie-
ku172.

Po zlikwidowaniu darmochy, wiejscy użytkownicy gruntów zamieszkali 
w wymienionych wsiach nadal odrabiali pańszczyznę zależną od wielkości 
użytkowanego areału. Wynosiła ona w przypadku włościan rubieńskich 
i kobylskich po 3 dni sprzężajem tygodniowo w porze letniej i zimowej, zaś 
dla zagrodników – po jednym lub dwa dni pieszo173. Włościanie z Wereszcz 

170 Ibidem, s. 1113, 1131.
171 J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka…, op. cit., t. 6, 1915, s. 457. 
172 APL, RGL, Skarb. ks. 209, Rep. 5. Tabele, Tabella wykazujaca…, op. cit., s. 1099.
173 Ibidem, Tabella wykazujaca uposażenia, obowiązki i powinności Rolników po Wsiach 

i Miastach osiadłych ww wsiach Kobyle y Rubie do Dóbr Głównych Rejowiec należące, własno-
ści J.O. Xięcia Adama Korybuta Woronieckiego w Parafij Pawłów, Gminie Rejowcu, Okręgu 
Chełmskim, Powiecie Krasnostawskim Guberni Lubelskiej, s. 1096.
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Małych natomiast świadczyli każdego tygodnia rentę odrobkową w liczbie 
2 dni sprzężajnych latem i zimą.

W przypadku trzydniowej pańszczyzny sprzężajnej, dziedzic płacił za 
dzień trzeci, nazwany Kałkow (…) po kopiejek srebrnych 3, zaś za pieszy po 
kopiejek srebrnych 1,5. Analogiczna taryfa dopłat obowiązywała przy pańsz-
czyźnie dwudniowej174.

Dziedzic wymagał również przed 1846 rokiem – na podstawie dawnych 
inwentarzy, pamiętających czasy Zaleskiego - od wszystkich włościan (za wy-
jątkiem zagrodników), aby w porze letniej brali udział przy żniwach (sierpem 
lub kosą) i układaniu kóp oraz zwózce zbóż do stodół, odstawiali ziarno do 
Portu (prawdopodobnie do Stężycy k. Krasnegostawu, gdzie było najbliżej), 
dla odbiorców w Gdańsku lub wykonywali inne prace polowe (ogrodowe). 

To dodatkowe obowiązkowe angażowanie włościan w formie najmu exy-
stowało w Kobylem, Rubiem i Wereszczach od – jak napisano – lat bardzo 
dawnych, bez oznaczenia liczby dni, w miarę potrzeb folwarcznych175. Jedna-
kowoż dziedzic, z uwagi na krutynie [trudne] lata, płacił za pracę sierpem, 
kosą lub siekierą po 15 kopiejek za dzień, a za grabienie siana, plewienie 
konopi lub warzyw i inne drobne prace rolnicze – po kopiejek srebrnych 
6, nie traktując jednak tych opłat jako stałego obowiązku. Gratyfikował tak-
że Woroniecki poddanych za mycie i strzyżenie owiec. Również budynki 
mieszkalne i gospodarcze, jak sam oświadczył, były w rzeczonych wsiach 
posadowione jego kosztem i z drzewa pochodzącego z jego lasów.

Woroniecki pozwalał też, za czynione posługi dla Dworu, zbierać na opał 
bez siekiery różne spady i tzw. leżaki po dwie fury na tydzień w Zimie a po 
iedney furze latem176. Roczne zatem zaopatrzenie opałowe wynosiło 78 fur 
na każdą rodzinę. Udostępniał książę nadto bezpłatnie drzewo na remonty 
budynków, w razie potrzeby i w formie pożyczek - zboże na zasiewy oraz 
przekazywał na tej samej zasadzie inwentarz żywy (w przypadkach pomo-
ru), zapewniał bezpłatną służbę lekarską (pomoc lekarska, dostarczenie le-
ków) i możliwość zarobkowania w latach nieurodzaju177.

Powinności rolników z Kobylego, Rubiego i Wereszcz względem gminy 
były analogiczne, jak powinności włościan z Wólki Rejowieckiej178.

Włościan tych obciążały również podatki rządowe, a były to:
a) podatek podymny w kwocie 1,5 rubla rocznie od każdego domu,
b) podatek szarwarkowy po 80 kopiejek rocznie (a ponadto odpracowywali 

oni obowiązkowo szarwark w liczbie czterech dni sprzężajnych rocznie),

174 Ibidem, s. 1097.
175 Ibidem, s. 1109.
176 Ibidem, s. 1122.
177 Ibidem, s. 1123.
178 Ibidem, s. 1113.



389Rozdział VI • W epoce porozbiorowej (do 1870 roku)

c) kontyngens liwerunkowy dla wojska także po 80 kopiejek rocznie 
(Wereszczanie płacili po 40 kopiejek)179.

Dodajmy, iż nie ma podstaw do przypuszczeń choćby, iż w dobrach Woro-
nieckiego dokonywała się zmiana sposobu gospodarowania ziemią. W dalszym 
ciągu stosowanym systemem uprawy było dzielenie areału uprawnego na 3 pola, 
z których dwa ugorowały, a jedno znajdowało się pod zasiewami. Dlatego takie 
gospodarstwa i folawarki Andrzej hr. Zamoyski nazywał czysto ziarnowymi, za-
lecając ich zamianę na gospodarstwa płodozmienne lub przemienne, stosownie do 
okolicy, położenia gruntów i zamożności swojej180. Miał to być wstępny etap prze-
mian w rolnictwie, prowadzący do oczynszowania włościan. System trójpolowy 
przynosił taki skutek, iż ziemia stawała się jałowa, plony spadały, a położenie 
kmieci się pogarszało. O ile w Anglii - jak przekonywał wspomniany Zamoyski 
- na wyżywienie trzech rodzin nierolniczych wystarczyła produkcja rolna z 22 
morgów ziemi uprawianej przez jedną rodzinę włościańską, o tyle w Królestwie 
Polskim potrzebna była produkcya z 705 morgów 42 familii rolniczych181. Jeszcze 
wydana w 1855 roku Instrukcja ekonomowi folwarku182 omawiała zasady upra-
wy systemem trójpola, co dowodnie pokazuje, jak wolno zachodziły zmiany we 
wprowadzeniu upraw płodozmiennych. Również hodowla bydła stała prawdopo-
dobnie na niskom poziomie, jak to się działo w całym Królestwie Polskim. Na 
1 km2 powierzchni przypadało w powiecie krasnostawskim niespełna 14 sztuk 
inwentarza (dane za rok 1844)183, podczas gdy np. w hrubieszowskim ponad 23.

Po tej, jak sądzę, istotnej uwadze, wracam do głównego toku narracji.
Otóż, na indagację naczelnika powiatu krasnostawskiego w sprawie opłat 

inkasowanych od starozakonnych, książę Woroniecki wyjaśnił, iż pobieranie 
taksy odziedziczył po poprzednim właścicielu Rejowca. Przyznali to sami człon-
kowie Dozoru Bóżniczego oświadczając, iż pobór tych opłat na rzecz Dworu od 
dawnych czasów służył poprzednim właścicielom i teraźniejszemu i że od nich 
uchylać się zamiaru nie mają. Proszą jedynie o zwolnienie ich z uiszczania na-
leżności od sprzedaży soli, śledzi i drożdży, jakoby dla nich uciążliwey184. 

Rząd Gubernialny stojąc na stanowisku, że zapłaty te do daremszczyzn 
policzone być nie mogą i jako takie nie podlegają ukazowi likwidacyjnemu 
z 1846 roku, winny być zatem bezwzględnie i terminowo regulowane pod 
sankcją egzekucji wojskowej. 

179 Ibidem, s. 1114, 1132.
180 A. Zamoyski, Gospodarstwo postepowe nakazuje oczynszowanie włościan pańszczyźnia-

nych, „Roczniki Gospodarstwa Krajowego”, r. IV, t. 8, Warszawa 1846, s. 185.
181 Ibidem, s. 262.
182 B. Alexandowicz, Instrukcya ekonomowi folwarku, wyd. II powiększone, Warszawa 

1855.
183 T. Sobczak, Zmiany w stanie ilościowym i rejonizacji hodowli na ziemiach Polski środko-

wej w XIX wieku, „Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego”, t. IV, z. 3, s. 145, tab. XXXV.
184 AGAD, KRSW, ks. 3910, op. cit., k. nlb.
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Decyzja jasna, wydawałoby się, że bez szans na procedury odwoławcze. 
Czas pokaże jednak, iż starozakonni nie zamierzali poprzestać na tym. Spra-
wa wróciła do procedowania na skutek kolejnych odwołań, składanych już 
od 1851 roku i ciągnęła się aż po rok 1856, kiedy to rząd gubernialny zapro-
ponował Żydom i Woronieckiemu skierowanie sporu na drogę sądową.

Potwierdza to pismo Wydziału Administracji Ogólnej rządu z dnia 19/31 
maja 1856 roku skierowane do zainteresowanego tą sprawą Wydziału Prze-
mysłu, informujące, iż mieszkańcy m. Rejowca z żądaniem o zwolnienie Ich 
od uiszczania opłat na rzecz dworu (…) do drogi sądowej odesłani zostali przy 
utrzymaniu w stanie rzeczy podług dotychczasowej używalności185.

To przewlekanie decyzji miało, jak się wydaje, na celu finansowe umoc-
nienie dziedzica, od którego Skarb Królestwa egzekwował przecież różne 
podatki. Niewolni od podatków byli zresztą i mieszczanie, na ogół dość kiep-
sko sytuowani, zwłaszcza chrześcijanie.

Tymczasem dnia 9/21 lutego 1846 roku, przeczuwając zapewne zbli-
żający się kres życia, Adam Woroniecki z funduszow żony swoiej Leokadyi 
z Potockich zabezpieczył mocą aktu urzędowego sumę 197.790 zł jako jej do-
żywocie i wpisał do księgi hipotecznej186.

Dotychczasowy dziedzic klucza zmarł zapewne około połowy 1846 roku 
(jego syn – Adam Korybut zaczął występować w dokumentach urzędowych 
już pod koniec tegoż roku).

Zważywszy na to, iż w wielu dobrach – tak jak to było w rejowieckich – 
włościanie ponosili różne powinności przez właścicieli narzucone lub oparte 
na dawnych zwyczajach, skutkiem czego obniżała się zamożność i moralność 
tey pożyteczney klassy ludności kraiowey, car Mikołaj I wydał, jak wcześniej 
wspomniałem, w dniu 26 maja/7 czerwca 1846 roku ukaz znoszący dotych-
czasowe daremszczyzny187.

Na mocy artykułu 1 zabezpieczono włościanom używalność dotychczas 
zajmowanych gruntów, jeśli posiadali ich przynajmniej 3 morgi (dziedzice nie 
mogli ich już odtąd rugować, ani odejmować i uszczuplać ich posiadłości, ani 
podwyższać ich obowiązków). Rolnikom zostało też potwierdzone prawo prze-
noszenia się z jednych dóbr do innych, przy zachowaniu przepisów policyj-
nych i powiadomieniu o tym dotychczasowych dziedziców na kwartał przed 
nastąpieniem roku gospodarskiego188. Na powstałe pustki dziedzice obowiązani 
byli w ciągu dwóch lat sprowadzić nowych osadników, bez możliwości włą-
czenia tych osad do gruntów folwarcznych (likwidacja tzw. prawa kaduka)189. 

185 Ibidem, k. 50.
186 APZ, Rep Ar 353, op. cit., Dz. III, s. 35v/36v.
187 „Dziennik Praw”, t. 38, nr 118, 1846, s. 5-17.
188 Ibidem, s. 9.
189 Ibidem, s. 11.
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(Tu przypomnijmy, iż prawo zmiany dóbr przez włościan niemających 
własnych gruntów oraz przez osoby z wyrobnictwa żyjące, wydał w grudniu 
roku 1807 ówczesny książę warszawski, Fryderyk August 190. Warunkiem 
wychodu był zwrot dotychczasowemu dziedzicowi użytkowanego areału 
wraz ze zwierzętami gospodarskimi i zasiewami).

Car zobowiązał przy tym Radę Administracyjną Królestwa do zniesienia 
wszystkich daremszczyzn i naymów przymuszonych, istniejących w dobrach pry-
watnych pod rozmaitemi nazwami z dniem 20 grudnia/1 stycznia 1846/7 roku. 

W wykonaniu ukazu, na wniosek Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 
i Duchownych, Rada Administracyjna na posiedzeniu odbytym dnia 14/26 
listopada 1846 roku wydała postanowienie o likwidacji tych daremszczyzn, 
które ani co do liczby, ani co do wymiaru i rodzaju prac nie były na stałe 
oznaczone lub stanowiły osobiste posługi świadczone pod żądaniem właś-
cicieli dóbr. Postanowienie wymieniało aż 121 różnych zajęć zakwalifikowa-
nych do grupy darmoch191. Wśród nich były również takie, które dotychczas 
egzekwował Adam Korybut Woroniecki, wcześniej zaś jego ojciec, tj.:

a) gwałty, inaczej tłuki lub łaski całą ludnością (…) odbywane do żni-
wa, do sprzętu siana(…) i do innych jakichbądź robót, nieokreślone pod 
względem liczby dni ani osób192,

b) szarwarki wykorzystywane na naprawę dróg i przez władze rządowe 
nienakazane193,

c) sadzenie, polewanie, obieranie, szatkowanie i tłuczenie kapusty dwor-
skiej194,

d) pielenie, wyrywanie, moczenie oraz obrabianie lnu i konopi195,
e) stróże dzienne i nocne do dworu, z obowiązkiem wykonywania dodat-

kowych posług196,
f) stróże do pilnowania garści i snopków w polu, podczas żniw, a siana 

w okresie sprzętu z łąk197,
g) zwózka zboża z pól i siana z łąk198,
h) wywózka zboża i wełny do miast199,
i) wycinanie drzewa na opał i budynki oraz jego zwózka200,

190 „Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego”, t. 1, 1807, op. cit., s. 10-12.
191 „Dziennik Praw”, t. 38, nr 118, op. cit., s. 257-283. Postanowienie ogłoszono z datą 

18/30 grudnia 1846 r.
192 Ibidem, s. 257/259, art. 1 pkt 1.
193 Ibidem, s. 261, art. 1 pkt 7.
194 Ibidem, s. 263, art. 1 pkt 18.
195 Ibidem, art. 1 pkt 20.
196 Ibidem, s. 265, art. 1 pkt 29.
197 Ibidem, s. 267, art. 1 pkt 34.
198 Ibidem, art. 1 pkt 40.
199 Ibidem, s. 269, art. 1 pkt 41.
200 Ibidem, art. 1 pkt 45.
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j) układanie zboża w stodołach201, 
k) wyrzucanie z chlewów i wywożenie obornika na pola dworskie202,
l) daniny w naturze na rzecz kuchni dworskiej203,
m) łowienie ryb i raków204,
n) wycinanie i ociosywanie stroiszu205,
o) wyrąbywanie lodu do lodowni206,
p) mycie, strzyżenie i golenie owiec za zapłatą207,
q) wychodzenie do obławy, czyli nagonki podczas polowań208.
Należy mieć świadomość, iż u wielu właścicieli ziemskich postanowienie to 

z jednej strony wywołało ostre sprzeciwy, z drugiej zaś obawy przed skutkami 
niewykonania postanowienia. Miał je zapewne i właściciel klucza, zwłaszcza, 
że kontroler wypełniający tabele prestacyjne napisał, iż źródłem pomyślności 
włościan byłyby opieka i pomoc Majętniejszego od Woronieckiego dziedzica, 
jak również zakrycie go od nadużyć209. Taka opinia nie mogła księcia usposa-
biać pozytywnie do ówczesnej władzy. Skłonny, jak wynika z powyższego cy-
tatu, do nadużyć, dziedzic rejowiecki musiał intensywnie przemyśliwać nad 
sposobami ominięcia postanowienia Rady Administracyjnej. 

Regulacja gruntów przezeń wkrótce przeprowadzona, była, jakbyśmy 
dziś powiedzieli, ucieczką do przodu. Ucieczką jednak podstępnie uczynio-
ną. Jak bowiem napisano w Wykazie Realności Miejskich od Terytoryum Mia-
sta Rejowca oderwanych, których wcielenie do Dóbr Ziemskich Rejowiec bez 
rozpoznania Wyjaśnienia i szczególnych Decyzji Władzy nastąpić nie może210, 
przygotowanym przez Rząd Gubernialny Lubelski, Woronieccy zawłaszczy-
li znaczną część gruntów rolnych do mieszczan należących i zorganizowali 
z nich folwark dworski Kadzin. Tę swoistą regulację, jak domniemywać 
można, rozpoczął ojciec Adam, zaś dokończył syn książę Adam Korybut.

Zaczęło się zaś tak: Dziedzic, uprzedzając ogłoszenie Ukazu Najwyższego 
z dnia 26 maja/7 czerwca 1846 r., zarządził pomiar gruntów i jednocześnie 
uczynił podanie do Rządu Gubernialnego w treści, że Mieszkańcy żądają sami 
zamiany gruntów, o czym mieszkańcy niebyli wiadomi na takie zażądanie, 
a władza lubelska w dobrej wierze na ową operację zezwoliła. W dopełnieniu 
pomiaru, którego Mieszkańcy nierozumieli i niewiedzieli, zawezwano ich do 

201 Ibidem, s. 273, art. 1 pkt 62.
202 Ibidem, art. 1 pkt 64.
203 Ibidem, art. 1 pkt 69.
204 Ibidem, art. 1 pkt. 72.1
205 Ibidem, s. 275, art. 1 pkt 81.
206 Ibidem, art. 1 pkt 82.
207 Ibidem, s. 277, art. 1 pkt 91.
208 Ibidem, s. 279, art. 1 pkt. 100.
209 APL, RGL, Skarb. ks. 209, Rep. 5. Tabele, Tabella wykazujaca…, op. cit., s. 1094.
210 APL, RGL, Akta Szczegółowe…, op. cit., ks. 927, k. 256.
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dworu i tam, pod nadzorem zastępcy wojta rejowieckiego a jednocześnie 
rządcy dóbr - Bełcikowskiego oraz burmistrza Tarnogóry – Łagiewnickie-
go, nakłoniono do podpisania dokumentów zamiany. Wielu z nich nawet 
nie było świadomych skutków złożenia podpisów. Kiedy przystąpił Dwór do 
rozdania pól na zamianę, wtenczas dopiero wyświetlił się czyn podstępny, że 
grunta Mieszkańców naylepsze odjęto (…) a Mieszkańcom iednym na Zamia-
nę piaszczyste nie użytkowe dano, drugim zaś zupełnie innych gruntow nie 
nadano211. Na takie postąpienie Woronieckich, Piątasiński jako burmistrz 
dopiero dnia 18/30 kwietnia 1849 roku wystąpił do naczelnika powiatu 
krasnostawskiego z zażaleniem i wnioskiem, aby władza raczyła wezwać 
dziedzica do złożenia oryginalnej Mappy tudzież Inwentarza pomiarowego za 
poprzedniego Dziedzica JW. Hrabi Tomasza Łubieńskiego dopełnionego, po-
dług którego [książę] nabył te Dobra w 1832 r. kupnem. Poinformował też 
municypał naczelnika, iż o zwrot Realności Mieyskich mieszkańcy Rejowca 
dla Ubóstwa, procesu niewytoczyli. Jedynie niektórzy z nich złożyli skargi do 
rzadu gubernialnego. 

Ponadto wyjaśnił Piątasiński, iż dotychczas Wólka Rejowiecka należała 
do Miasta i przedmieście stanowiła, współtworząc jeden organizm osadni-
czy212. Wyjaśnienie to było na rzeczy, ponieważ regulacja gruntów, której 
Woronieccy dokonali, obejmowała również włościan wólczańskich.

Na głośne żale mieszczan, którym grunty zostały przez dziedziców 
uszczuplone, należało zareagować jeszcze dobitniej. Dlatego, jak się można 
domyśleć, z inicjatywy burmistrza w dniu 25 stycznia/6 lutego 1848 roku 
poproszono poszkodowanych mieszczan do urzędu miasta, gdzie podpisali 
zbiorową petycję do Wysokiego Opiekuńczego Rządu, w której wyjaśnili, iż 
jesienią roku 1846, a więc już po publikacji ukazu o likwidacji daremszczyzn, 
dziedzic dopełnił pomiar w zamian Gruntów Miejskich na gronta natury Dobr 
Ziemskich. W trakcie tej operacji dokonał jednak uszczuplenia grontów pod 
Mieszczanami bedących213. Domagali się zatem mieszczanie powtórnego po-
miaru ziemi według stanu sprzed regulacji, co miało pokazać wielkość utra-
conego przez nich areału na rzecz utworzonego folwarku Kadzin. Petycję, 
sporządzoną w dwóch egzemplarzach (w tym ieden dla władzy, drugi zaś dla 
żalących się), podpisali Konstanty i Teodor Ostrowscy, Felix i Konstanty 
Domownikowie, Marianna Kawkowa, wdowa po Urzędniku, Kazimierz Kucz-
ma, Antoni Raczkowski, Bartłomiej Słomczyński, Jan Trochim, Jan Usyk, 
Apolonia Wejner, Grzegorz i Jan Zającowie oraz sam burmistrz.

Po przyięciu Deklaracyi od Mieszkańcow Katolików powołano Starozakon-
nych i Mieszkańcow, którym oznajmiwszy Cel i wolę Rządu i odczytawszy onym 

211 Ibidem.
212 Ibidem, k. 265.
213 Ibidem, k. 261v.
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Rozporządzenie Władzy, Oświadczyli jednozgodnie, iż Obowiązują się wspol-
nie ponieść Koszta (nowego) Pomiaru Siedzib i Ogrodów, tudzież Łączek do 
nich należącycych214. Ze strony wyznawców religii mojżeszowej zgodę taką 
wyrazili Mojsze Aron Ajzensztal, Mordko Borensztajn, Mordko Dawid Bo-
rensztajn, Elo Dumkopf, Berko Jungman, Szepsel Mendelbaum, Nachman 
Szenkier, Szloma Taler, Abuś Wagszal, Manasze Wajswaser i Lejba War-
man. Z powodu braku dokumentów dotyczących rozstrzygniecia sporu, do-
mniemuję, iż dopiero ukaz uwłaszczeniowy spór ten zakończył.

Woronieccy byli świadomi tego, że ujmując podstępem mieszczanom re-
jowieckim oraz włościanom wólczańskim pól, ogrodów i łąk, nie zyskają ich 
przychylności. Mieli jednak w ręku argument niepodlegajacy dyskusji: zgo-
dę rządu gubernialnego na dokonanie regulacji gruntów. Mimo tego jednak, 
niektórym z poszkodowanych Adam Korybut postawił szereg czworaków 
dworskich, niejako dla wyrównania popełnionych krzywd. Jednocześnie, jak 
się można domyślać, za złożoną na niego skargę, odwołał rychło Piątasiń-
skiego z funkcji burmistrza.

Ponieważ były to okoliczności zapoczątkowane uprawomocnieniem się 
ukazu i wydaniem omówionego postanowienia Rady Administracyjnej, nie 
podlegały egzekucji z tytułu tych aktów prawnych. Mógł więc młodszy ksią-
żę Woroniecki przynajmniej część powinności, tych najdolegliwszych dla 
włościan, nadal egzekwować nie naruszając zbytnio prawa.

Kwestia pobierania opłat od Żydów rejowieckich wróciła do Komisji Rzą-
dowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych z nieoczekiwanej strony. Oto 
kolejną w tej sprawie skargę na dziedzica wniosła do samego J. O. Księcia 
Namiestnika Królewskiego Marianna Kawkowa, w prostej linii córka Stani-
sława i Agaty Koźmińskich, wspomnianych gdzie indziej z powodu stodoły, 
którą wystawili ok. 1804 roku na gruncie – nie wiedzieć - parochialnym, czy 
miejskim i o co spór trwał wiele lat. 

Kawkowa, osobowość z pewnością silna i kobieta harda, wniosła także 
zażalenie na księcia Adama Korybuta Woronieckiego, że podczas regulacji 
gruntów w latach 1846-1847 nastąpionej215, ścieśnił jej i innym dostęp do lasu 
i pastwiska oraz zwiększył letnie powinności pańszczyźniane. To ona oraz jej 
siostra Dominika za Goreckim zamężna, odmawiały przez szereg lat opłacania 
czynszu za rzeczona stodołę. Proboszcz Panasiński, który niejako w spadku 
przejął tę sprawę od dwóch poprzednich parochów, najwyraźniej nie miał za-
miaru procesować się z kobietami, poprzestając jedynie na wysyłaniu skarg 
na nie do Konsystorza w Chełmie lub rządu gubernialnego w Lublinie. A prze-

214 Zachowano oryginalną pisownię i stylistykę sprawozdania naczelnika powiatu krasno-
stawskiego.

215 APL, RGL, Akta szczegółowe Rządu Gubernialnego Lubelskiego tyczące się ; Opisu staty-
stycznego Miast Powiatu Krasnostawskiego, ks. 643, k. 27.
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cież, co wynika z tabel poprestacyjnych z roku 1861, obie użytkowały wspól-
nie ponad 63 morgi ziemi, w tym ponad 47 mórg gruntów ornych216 ! Takim 
obszarem nikt inny, wyjąwszy parocha, w kluczu rejowieckim z włościan nie 
dysponował. Mieszczki posiadały w Rejowcu – poza stodołą na spornym grun-
cie - również dom, prawdopodobnie murowany i blisko centrum, spichlerz 
oraz oborę, wszystko ubezpieczone przed pożarem na kwotę 580 Rs. Wyżej 
ubezpieczone były jedynie dwie kamienice mechanika Ludwika Raua vel 
Rawa (1.080 Rs)217 oraz kamienice: Berka Ledermana (1.160 Rs)218, Gierszona 
Munka (870 Rs)219, Mordki Mitelmana (z dwoma ogrodami za łaźnią)220 – 680 
Rs,  bóżnica żydowska221 (620 Rs) i jeden z domów dworskich (750 Rs)222. 

Warszawski Wydział Przemysłu, optując za pozytywnym załatwieniem 
skargi Kawkowej, monitował Wydział Administracji Ogólnej, czy żądanie 
mieszkańców m. Rejowca o zwolnienie ich od uiszczania opłat od śledzi, soli, 
smoły, drożdży, kramów i garnków, zadecydowane już zostało223. Początkowo 
stanęło na tym, że odesłano mieszczan do dochodzenia ich praw na drodze 
sądowej, przy utrzymaniu stanu rzeczy podług dotychczasowej używalności, 
lecz w roku 1864 KRSWiD, powołując się na kodeks cywilny uznała, że do 
czasu zapadnięcia wyroku sądowego należałoby wstrzymać wszelkie działa-
nia rejowieckiej władzy administracyjnej. Skrytykowała także naczelnika po-
wiatu za to, iż dotychczas nie zarządził zawieszenia egzekucji opisywanych 
opłat224. W dniu 15/27 maja 1865 roku ówczesny burmistrz Rejowca - Bora-
tyński odczytał wezwanym mieszkańcom Rejowca i Wólki Rejowieckiej, tak 
Chrześcianom iako i Starozakonnym, decyzję wspomnianej Komisji225.

Śmierć Marianny Kawkowej około roku 1855/56 sporu o grunt pod sto-
dołą jednak nie zamknęła; ciągnął się on jeszcze przez szereg lat. Brak sto-
sownych dokumentów uniemożliwia przedstawienie jego rezultatu.

Według danych z roku 1847, w Rejowcu było ogółem 96 domów, w tym 
jedynie 18 murowanych i aż 78 drewnianych226 oraz odbywało się w nim, jak 
wspomniałem wcześniej, ponownie 6 jarmarków rocznie, podczas których 

216 APL, RGL, Skarb. Rep. 5. tabele, ks. 209, op. cit., s. 988, poz. 23.
217 Ibidem, poz. 34.
218 Ibidem, poz. 58.
219 Ibidem, poz. 59.
220 Ibidem, poz. 100.
221 Ibidem, poz. 87.
222 Ibidem, poz. 105.
223 AGAD, KRSW, ks. 3910, op. cit., k. 50.
224 Ibidem, k. 97.
225 Ibidem, k. 113.
226 AGAD, Archiwum Koronne (AK), ks. 75, Wojenno-staticzeskoje obrazowanie Liublinskoj 

Gubierni sostawlennoje po swiedaniam 1847 g. Generalnego Sztaba Kapitanom Wiszkowskim, 
s. 1200.
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łączne obroty towarami wahały się wówczas od 4.200 do ponad 5.000 rubli227. 
Terminy tych zjazdów handlowych zostały - trzeba przyznać – sensownie od 
strony gospodarczej rozplanowane. Przypadały one na:

• poniedziałek po święcie św. Konstancji, tj. po dniu 6 lutego według 
nowego kalendarza,

• poniedziałek przed świętem św. Jerzego, czyli przed dniem 5 maja po-
dług starego kalendarza,

• we środę po Zielonych Świątkach według kalendarza ruskiego,
• po święcie Wniebowzięcia NMP czyli po dniu 27 sierpnia według sta-

rego kalendarza,
• po święcie św. Michała, czyli po dniu 20 listopada według starego ka-

lendarza,
• dzień przed świętem św. Tomasza, tj 8 grudnia według nowego kalen-

darza228.
Jarmarki te na lokalnym rynku uzupełniało sześć dorocznych pawłow-

skich świąt handlowych, odbywających się w następujących dniach roku: 
wtorek po święcie Zwiastowania NMP według nowego kalendarza, dzień po 
święcie św. Józefa Opiekuna, tj, po dniu 16 kwietnia według starego kalen-
darza, dzień po Zielonych Światkach według nowego kalendarza, dzień po 
Bożym Ciele według nowego kalendarza, dzień po święcie Wniebowzięcia 
NMP, czyli 28 sierpnia według kalendarza ruskiego i dzień po święcie św. 
Barbary, tj. 5 grudnia229. 

Cotygodniowe targi natomiast odbywały się w Rejowcu w każdą niedzie-
lę, w Pawłowie zaś – w każdy piątek. Umożliwiało to, zwłaszcza włościa-
nom zajętym pracami gospodarskimi lub polowymi, dokonywanie zakupów 
i ewentualnej sprzedaży artykułów rolnych (nasiona zbóż, ziemiopłody), bez 
odrywania się od własnych zajęć lub prac pańszczyźnianych.

(Przypomnijmy, iż w okresie przedrozbiorowym targi tygodniowe od-
bywały się w Rejowcu w każdą środę). Miasto miało wówczas połączenia 
komunikacyjne (gościńce publiczne, zresztą kiepskiej jakości, oznaczone 
numerami 120 i 121) z Siedliszczem i drogą chełmsko-lubelską przez Pa-
włów oraz z Wojsławicami i drogą chełmsko- krasnostawską przez Kobyle, 
folwark w Kostuninie, Niedziałowice i Wolę Siennicką230. Istniały zapewne 
również trakty lokalne, łączące poszczególne miejscowości klucza oraz trakt 
do Krupego, lecz nie miały one strategicznego (wojskowego) znaczenia. 

227 Ibidem, s. 1262. W tym czasie obroty podczas sześciu jarmarków w Łęcznej przekra-
czały milion rubli rocznie.

228 APL, RGL, Akta Generalia tyczące się Jarmarków i Targów, ks. 1742 Adm., k. 24-24v.
229 Ibidem, k. 24
230 Ibidem, s. 810-811.
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Jednocześnie w tym czasie, tj. około roku 1848, jak przypuszcza M. Kse-
niak231, nastąpiła przebudowa pałacu, co jednak wydaje się bardzo wątpliwe. 
Osobiście skłaniam się ku twierdzeniu, iż była to rozbudowa, polegająca na do-
budowaniu bocznych skrzydeł, jako nowych elementów architektonicznych, do 
istniejącego budynku. R. Aftanazy sądził, iż dokonano tego już pod koniec wie-
ku XVIII, co również wydaje się mało prawdopodobne. Małżeństwo Marianny 
i Józefa Ossolińskich przeżywało wówczas poważny kryzys, zakończony trwałą 
separacją. Ponadto Marianna, sama już urzędując w Rejowcu, nie podjęłaby się 
tak poważnej inwestycji, pomijając nawet finansową stronę przedsięwzięcia, któ-
ra jednak odgrywała rolę pierwszoplanową. Sądzę wręcz, że nowej dziedziczki 
nie stać było na tak kosztowny wydatek. Nie było też powodu dla rozbudowy 
budynku. Również Tomasz Łubieński, zięć Marianny, nie był zainteresowany 
powiększaniem kubatury pałacu, mając znacznie większą rezydencję w stolicy, 
do której często, zwłaszcza w latach dwudziestych, wyjeżdżał. 

Adam Woroniecki miał do spłacenia długi po Łubieńskich i nie zaryzyko-
wałby kolejnej dużej pożyczki w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim. Je-
dynym, który mógł zmierzyć się z takim zadaniem, był zatem Adam Korybut, 
syn Adama, książę Woroniecki. Myślę, iż regulacja gruntów rolnych w obrę-
bie Rejowca i Wólki Rejowieckiej mogła mieć pewien związek z rozbudową 
pałacu Zaleskich. Regulacja ta, przeprowadzona w latach 1846-1847, jako 
nowa sytuacja prawno-gruntowa, wyłączona została spod ukazu o likwidacji 
daremszczyzn. Skutkiem tego, aż do ukazu o urządzeniu włościan, miesz-
kańcy Wólki w liczbie 20 gospodarzy, nadal, oprócz pańszczyzny, świadczyli 
dodatkowe usługi rolnicze oraz oddawali do dworu osep, a do kuchni pała-
cowej po 2 kury i po 1 jaju, płacili też Woronieckiemu czynsz232. Utworzenie 
nowego folwarku Kadzin miało, mniemam, przynieść dodatkowe dochody, 
niezbędne do rozbudowy rezydencji, może nawet już rozpoczętej.

W zamian Woroniecki, jak wynika z jego oświadczenia, pobudował wło-
ścianom domostwa i budynki gospodarcze oraz płacił za nich składkę ognio-
wą233. Nagły spadek mieszkańców Rejowca w 1851 roku, mógł nie tylko wy-
nikać z wychodźstwa, ale także z przesiedlenia części mieszczan i włościan 
do przypałacowych budynków mieszkalnych i zatrudnienia ich, za pewną 
opłatą, przy rozbudowie pałacu. (Proponuje datę tę przyjąć – póki nie będzie 

231 M. Kseniak, Opracowanie ewidencyjne parku…, op. cit., s. 4.
232 APL, RGL, Skarb. Rep. 5, Tabelle wykazujące po dokonanej po roku 1846 regulacyi 

gruntów uposażenie, obowiązki i powinności osadników osiadłych w Mieście Rejowcu i Wólce 
Rejowieckiey należącej do dóbr głównych Rejowiec własności J.O. K. Woronieckiego w Parafii 
Rejowiec i Pawłów, Gminie Rejowiec Okręgu Chełmskim Powiecie Krasnostawskim Guberni 
Lubelskiej, ks. 209, op. cit., s. 1043-1050 [brak daty, od której tabele te i obowiązki włościań-
skie obowiązywały].

233 Ibidem, s. 1053.
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nowych ustaleń w sprawie - jako pewniejszą co do rozbudowy pałacu, od 
zaproponowanej przez M. Kseniaka).

Przyglądając się natomiast wnikliwiej aktom urodzin gminy żydowskiej 
w Rejowcu w latach 1848-1852, można z dużym prawdopodobieństwem 
określić ówczesną strukturę zawodów wykonywanych przez starozakon-
nych. Byli to głównie wyrobnicy (ponad 50 przypadków na ok. 170 anali-
zowanych), nadal krawcowie (22 przypadki), kramarze (12 przypadków), 
spektorzy i rolnicy (po 9 przypadków) i piekarze (8 przypadków). Nieco 
mniej było spekulantów, garbarzy, szewców, grzebieniarzy i handlarzy zbo-
żem. Nieliczne przypadki – to furmani, introligatorzy, tokarze, szmaciarze, 
czapnicy, smolarze i pachciarze.

Co się zaś tyczy budżetu miasta, to w drugiej połowie lat czterdziestych 
oraz w następnych kilkunastu latach (do 1865 roku) Rejowiec otrzymywał 
rokrocznie od Skarbu Królestwa stałą dotację w wysokości 52 rs 50 kop. Rów-
noważyła ona wcześniejsze dopłaty w złotych kierowane na pensję dla bur-
mistrza. Jednocześnie z opodatkowania szynkarzy trunków, osób posiada-
jących składy napojów alkoholowych oraz handlarzy i rzemieślników Kasa 
Ekonomiczna pozyskiwała od 70 do ponad 80 rubli rocznie (przy wyliczaniu 
podatku brano pod uwagę wykazane dochody z trzech poprzednich lat234). 
Pewne kwoty pochodziły także z oprocentowania lokat w Banku Polskim 
(przynosiło ono zwykle kilkanaście rubli dochodu rocznie). Z cechowania 
miar i wag oraz ze sprzedaży papieru stemplowego wpływy wynosiły po 1-2 
ruble rocznie. Dane bilansowe dotyczące ogólnych kwot wpływów i wydat-
ków z lat 1848 – 1867 zamieszczono w tabeli 10.

Tabela 10. Bilanse Kasy Ekonomicznej w Rejowcu w latach 1848-1867235

Lata bilansowe
Bilans w rublach

Przychody Wydatki

1848-1850 219 r.s. 85 kop. 219 r.s. 85 kop.

1851-1853 228 r.s. 25,5 kop. 228 r.s. 25,5 kop.

1854-1856 265 r.s. 33kop. 265 r.s. 33 kop.

1857-1859 266 r.s. 53,5 kop. 266 r.s. 53,5 kop.

1860-1862 265 r.s. 20 kop. 265 r.s. 20 kop.

1863 268 r.s. 50,5 kop. 268 r.s. 50,5 kop.

1864 269 r.s. 39,5 kop. 269 r.s. 39,5 kop.

1865-1867 272 r.s. 31 kop. 272 r.s. 31 kop.

Opracowanie własne

234 AGAD, KRSW, ks. 3910, op. cit., s. 53. 
235 Ibidem, k. 31-111v oraz k. nlb. 



399Rozdział VI • W epoce porozbiorowej (do 1870 roku)

Od 1 sierpnia 1849 roku burmistrzem miasteczka został Franciszek Dem-
biński236 (w roku 1852 odnotowano go w aktach urodzenia jako świadka przy 
chrzcie dziecka rejowieckiego mechanika Ludwika Raua vel Rawa237).

Pod koniec stycznia 1852 roku doszło do okradzenia przez Złodziejów nie-
wiadomych miejscowej cerkwi238, o czym bardziej szczegółowo piszę w in-
nym miejscu tego rozdziału. Kradzież była możliwa m.in. dlatego, że budy-
nek cerkiewny znajdował się w złym stanie, zwłaszcza liche były jego dach, 
okna i podwaliny. Można sądzić, że włamano się jednak drzwiami od zakry-
stii, gdzie drzwi były wprawdzie fasowane, z potróynemi zawiasami (…) od 
frontu łańcuchem do kłódki umocowane, jednak i te wymagały naprawy.

Dlatego zapewne w pierwszej połowie września owego roku kolator 
wspólnie z plebanem Hilarym Panasińskim, burmistrzem Dembińskim 
i Dozorem Cerkiewnym podjęli decyzję o generalnym remoncie świątyni. 

(Tu należy koniecznie dodać, iż za utrzymanie świątyń unickich i cmen-
tarzy parafialnych już z górą ćwierć wieku wcześniej władze uczyniły odpo-
wiedzialnymi dozory cerkiewne239).

Ogólna wartość renowacji budynku wyniosła 195 rubli 8 kopiejek, na co zło-
żyły się zakupy gontów, bali, drewna na łaty, desek, gwoździ, (cegły pochodziły 
prawdopodobnie z rubieńskiej cegielni) oraz wartość robocizny (roboty ciesiel-
skie i murarskie) i koszty zwózki materiałów. Część niefachowych prac wierni 
wykonali nieodpłatnie, traktując je jako dobrowolną ofiarę na rzecz cerkwi240. 

Remont odbył się poza licytacją, sposobem ekonomicznym, co jednak nie 
przeszkodziło Adamowi Korybutowi Woronieckiemu obciążyć większością 
kosztów napraw mieszkańców Rejowca i wsi wchodzących w skład rejowiec-
kiej parafii. Przyjął on przy tym zasadę proporcjonalności, czyli wzajemnego 
stosunku liczby dymów w tych miejscowościach. Szczegóły podziału kosz-
tów remontu świątyni zamieszczono w tabeli 11.

Sam Woroniecki zgodził się zapłacić 10 % wartości materiałów i usług 
fachowych, tj. kwotę 16 rubli 64 kopiejek. Zaiste – książęcy gest !

Materiał drzewny na odnowę cerkwi dostarczył Adolf Mittelstaedt241, zaś 
gwoździe (tzw. gontale i szpernale) – starozakonny Srul Liberman242. 

236 APL, USC mojżeszowe Rejowiec, 1849, akt nr 26.
237 APL, USC rgu Rejowiec, 1853, akt urodzenia nr 6. Ludwik Rau, jako fabrykant wyrobów 

Miedzianych, zmarł 10 września 1864 r. w wieku lat 52 i został pochowany we wspólnym 
grobowcu Rauów i Drabikowskich. Grobowiec ten znajduje się po lewej stronie bocznej alej-
ki cmentarza rejowieckiego odchodzącej od alei głównej i prowadzącej w kierunku dawnej 
cerkwii unickiej (obecnie jest to kaplica cmentarna).

238 APL, ChKGk, ks. 449, op. cit., k. 41.
239 J. Lewandowski, Na pograniczu…, op. cit., s. 51. Kwestię te uregulowały przepisy ce-

sarskie z dnia 18 marca 1817 roku i z dnia 6 stycznia 1825 roku. 
240 APL, RGL, Adm. ks. 1224, k. 8.
241 Ibidem, k. 13.
242 Ibidem, k. 17.
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Michał Dyński, majster Profesyi Mularskiey, pracuiacy z trzema przybra-
nemi Czeladnikami wzmocnił ponad 70 m2 podmurówki, naprawił tynki ze-
wnętrzne uszkodzone w wielu miejscach, a Szczególniey na ścianie od strony 
zachodniey, która była z tynku całkiem opadła oraz pobielił wapnem ponad 
2830 m2 zewnętrznych ścian. Odnowił również attyki na frontonie budynku, 
nakrył je, wraz z gzymsami, dachówką holenderską oraz odmurował bariery 
do schodów głównych.

Prace ciesielskie przy cerkwi wykonał w całości Jan Śliwa vel Pływak243. Skła-
dały się na nie: zdjęcie starego gontowego dachu, wymiana części łat w wielu 
miejscach wygniłych lub poodrywanych, podbicie okapów z desek pod pierwszy 
szor gątów, pokrycie nowymi gontami na dubelt ponad 1300 m2 dachu cerkiew-
nego (do czego zużyto ponad 17 tys. sztuk tych elementów) oraz wykonanie 
z bali schodów o czterech stopniach przed głównym wejściem do świątyni244.

Po odremontowaniu cerkwi, lustrujący wykonanie prac budowniczy po-
wiatu krasnostawskiego stwierdził w dniu 17/29 listopada, iż zostały one 
wykonane dobrze, trwale i z dobrego materjału245.

Tabela 11. Rozkład kosztów remontu generalnego cerkwi rejowieckiej w 1852 r.246

Właściciel 
dóbr

Nazwa miejsco-
wości

Liczba dymów (domów) w danej 
miejscowości należących do 

obrządku greckokatolickiego

Wysokość wpłaty na remont cer-
kwi przez wiernych obrządku 

greckokatolickiego (w rublach)
Adam 
Korybut 
Woroniecki

Rejowiec 15 27 rubli 40 kopiejek
Kobyle 14 25 rubli 581/2 kopiejek 
Wólka Rejowiecka 28 52 ruble 991/2 kopiejek
Rubie 11 20 rubli 101/4 kopiejek

Maria Dobek Stajne 9 16 rubli 443/4 kopiejek
Majdan Stajeński 4 7 rubli 31 kopiejek

Razem  81 ~149 rubli 84 kopiejek

Opracowanie własne

Brak w powyższym wykazie Wereszcz Małych Piotr Majewski247 wytłuma-
czył utratą tej wsi przez Woronieckiego. Prawdopodobnie jednak nie znala-
zła się ona w rozkładzie kosztów remontu cerkwi przede wszystkim dlatego, 
że nie mieszkali tam naówczas wyznawcy religii greckokatolickiej, o czym 
świadczą akta stanu cywilnego z tamtych lat. Na początku wieku wieś ta, na 

243 APL, RGL, Adm. ks. 1224, op. cit., k. 16.
244 Ibidem, k. 6-6v/19.
245 Ibidem, 19v.
246 Tabelę opracowano na podstawie danych zamieszczonych ibidem, k.7v-8v. oraz APL, 

RGL, Akta Szczegółowe Rządu Gubernialnego Lubelskiego tyczące się Reiowca Kościoła r.g. 
Plebanii oraz Cmentarza, Budowy i Reparacyi. Adm. ks. 1221, k. 31v.

247 P. Majewski, Zespół cerkiewny…, op. cit., s. 44.
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równi z innymi w kluczu, oddawała na rzecz miejscowego parocha dziesięci-
nę snopową, zamienioną na opłatę pieniężną248. W roku 1843 było tam zaled-
wie dwóch wyznawców unityzmu: 1 gospodarz i 1 wyrobnik. Najwidoczniej 
po upływie dekady zabrakło i tych wiernych. Miejscowość ta, jako przyna-
leżna dziedzicowi Woronieckiemu i cerkwi rejowieckiej, po 1861 roku liczyła 
znów 4 dymy greckokatolickie249. Dla porównania: liczba domów wyznania 
unickiego w Rejowcu w okresie od roku 1852 do 1861 spadła do 13, w Wólce 
Rejowieckiej wzrosła do 35, w Kobylem do 19, w Rubiem do 12. Stajne wraz 
z Majdanem Stajeńskim obejmowały łącznie 12 dymów unickich. 

Po remoncie cerkwi przystąpiono też do wzbogacania jej wyposażenia. 
Pierwszym darem była monstrancja, wykonana z tzw. nowego srebra250 
(naysilberkowa) zewnętrznie pozłacana, wraz z melchizedekiem, ofiarowa-
na wspólnie przez księżnę Woroniecką i chrześcijańskich mieszkańców Re-
jowca, nabyta za 246 złotych czyli 36,9 rubla251 (od początku wprowadzenia 
tej waluty do obiegu stosowano przez pewien czas przelicznik 6,666 zł za 
1 rubla). Książę natomiast zakupił kielich, także z alpaki, zewnętrznie po-
srebrzany, wewnątrz zaś pozłacany, kosztujący złotych 70, czyli 10,5 rubla. 
Z czasem darów zaczęło przybywać i pod koniec lat pięćdziesiątych naliczo-
no ich blisko 50252, o ogólnej wartości dochodzącej do 2 tysięcy złotych.

Należy jednak pamiętać i o tym, iż Woronieccy, jako katolicy, posiada-
li własną kaplicę pałacową, istniejącą od późnych lat dziewięćdziesiątych 
XVIII wieku i pierwotnie urządzoną przez Wiktoryna Zaleskiego. Dopiero 
Tomasz Łubieński we wrześniu roku 1822 zdeponował jej liturgiczne wypo-
sażenie (wraz z antymisem, czyli poświęcanym kamieniem, pozwalającym 
spełniać ofiarę mszy św. na ołtarzu, także polowym oraz mensą, tj. górną pły-
tą ołtarzową) w rejowieckiej cerkwi253. Wiązało się to z czasowym wydzier-
żawieniem klucza, zapewne wraz z częścią pałacu, przez Łubieńskich i ich 
częstym przemieszkiwaniem w stolicy. 

Należy domniemywać, iż ważniejsze utensylia wróciły na swoje dawne 
miejsce za sprawą Adama Woronieckiego lub jego syna dwojga imion Ada-
ma Korybuta.

W tej to właśnie kaplicy 2 października 1855 r. dokonały się zaślubiny jedy-
nej córki tegoż Woronieckiego – Natalii ze Stanisławem Lasockim, właścicie-
lem dóbr w powiecie gostynińskim254. Mszę ślubną odprawił biskup lubelski 

248 APL, ChKGk, ks. 448, op. cit., k. 6v.
249 APL, ChKGk, ks. 606, s. 831-832.
250 Nowe srebro – to stop miedzi, cynku i niklu, zwany też alpaką lub argentanem, barwy 

lśniąco srebrzystej.
251 AGAD, KRSW, ks. 3909, , op. cit., k. 394-395 i k. 460-461.
252 APL, ChKGk, ks. 449, op. cit., k. 41-42v.
253 Ibidem, k. 149.
254 L. Gawroński, Chełm i okolice na szpaltach dawnej prasy, „Rocznik Chełmski”, t. 4, 

1998, s. 188.
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obrządku łacińskiego, po której w sali balowej odbyła się całonocna biesiada 
połączona z tańcami. Znana w tutejszej okolicy i w Warszawie, ujmująca gościn-
ność gospodarzy, uprzyjemniła zebranym każdą ich pobytu godzinę255.

Wcześniej jeszcze, w połowie roku 1853, Leokadia, wdowa po księciu 
Adamie przelała 29.660 Rs 50 kop., kwotę stanowiącą równowartość swego 
dożywocia, na rzecz syna Adama Korybuta, ustępując pierwszeństwa hipo-
tecznego dla pożyczki z Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego bądź odnowionej 
bądź dodatkowej (…) na dobra Rejowiec otrzymać się mogącej, zezwalając na 
całkowitą jej wypłatę w gotówce pożyczkobiorcy. Był to kredyt wynoszący 
13.470 Rs i odpowiadający części długu początkowego, przejętego jeszcze 
przez ojca (100 tysięcy złp ) podczas kupna klucza256. 

Z tego też roku pochodzi informacja o otwarciu w Rejowcu – w wynajętym 
lokalu - unickiej szkoły początkowej (parafialnej)257. Autorka informacji – Flo-
rentyna Rzemieniuk przyznała jednak, iż brak jest bezpośrednich przekazów 
o istnieniu tej placówki oświatowej. Można domniemywać, że istniała ona 
krótko, rok, może dwa. Dopiero po uwłaszczeniu uruchomiono szkołę miej-
ską, która przetrwała szereg lat, o czym piszę w innym miejscu tej książki.

W 1855 roku starozakonni oskarżyli burmistrza Franciszka Dembińskie-
go o to, że pobierając od nich ekwiwalent pieniężny za szarwark przy so-
bie [go] zatrzymuje, zmuszając ich dodatkowo do szarwarku w naturze przy 
zwózce drzewa, wywózki obornika na własne pole i innych prac gospodar-
skich258. Także o to, iż mobbingiem i karami cielesnymi zmusił Stefana Waj-
nera do opuszczenia Rejowca, i o to, że w 1853 roku, częstując mieszkańców 
wódką, wymógł na nich rezygnacje z pobrania należności za żywienie rekru-
tów Żydów, przywłaszczając ją sobie. Również o to, iż w roku 1856 postąpił 
podobnie, rekwirując Żydom za pośrednictwem jednego z nich, Szmula Gel-
bhara, należności kwaterunkowe. Też o to, że fałszywie wpisywał rzekome 
kwaterowanie oficerów u różnych mieszkańców Rejowca, w tym katolików 
i pobierał za to tzw. likwidacje kwaterunkowe. Za majora Dolińskiego, który 
u mieszczanina Bajkowskiego stacjonował jedynie 2 dni, pobrał miesięczną 
należność kwaterunkową. Zalikwidował był burmistrz pieniądze za stacjono-
wanie 50 żołnierzy ułanów, podczas gdy miejscowe stajnie postojowe liczyły 
zaledwie 10 stanowisk dla koni. Wpisywał on również podstawione osoby 
na listy kwaterunkowe i za niewielkie odstępne, skutkujące podpisami tych 
osób, w ogóle nie kwaterujących żołnierzy, wypłacał sobie znacznie więk-
sze kwoty259. Niekiedy na wspomniane listy wpisywał też martwe dusze (np. 

255 „Kurier Warszawski”, 1855, nr 267 [cyt. za L. Gawroński, ibidem].
256 APZ, Rep. Ar 353, op. cit., Dz. III, s. 27-28.
257 F. Rzemieniuk, Unickie szkoły początkowe w Królestwie Polskim i w Galicji 1772-1914, 

Lublin 1991, s. 100, tab. 3.
258 AGAD, KRSW, ks. 3910, op. cit., k. 82.
259 Ibidem.
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nieżyjącego od lat ośmiu Józefa Wajswassera). Nie wypłacał natomiast na-
leżności tym starozakonnym, którzy faktycznie udzielali kwater żołnierzom.

Kolejne zarzuty dotyczyły:
a) zaaresztowania paru żydowskich rekrutów (czyli popisowych, przygoto-

wujących się do przysięgi) i zwolnienia ich za opłatą 45 rubli srebrnych,
b) niesłusznego wymuszenia pieniędzy od różnych osób, połączonego 

czasem z aresztowaniem (narzeczoną Arona Ajzensztala przyareszto-
wał i aż po wzięciu datku Rs 3 z aresztu zwolnił, a siostrze Berkowej 
Jungman niepozwolił dać ślubu, aż po wzięciu datku Rs 5 (…) Za zaku-
pione przez wspomnianego Arona Ajzensztala skóry wymógł Rs 2 datku, 
a braci Mordkę i Monasze Dubesman osadziwszy w lochu, wymógł Rs 10 
a od Mylicha Majerchon Rs 7 kop. 50 datku),

c) bezprawnego rekwirowania furmanom koni do własnego transportu,
d) bezpłatnego wysyłania posłańców do innych miejscowości za swemi 

prywatnemi interesami (jeden ze starozakonnych na swój koszt musiał 
nająć umyślnego, dla odniesienia kapelusza bratu Burmistrza do Kras-
negostawu),

e) bezprawnego pobrania datków (czyli, jak naówczas także mawiano, 
łapowego) za wydanie pozwoleń na remonty domów,

f) wydawania fałszywych świadectw kupieckich i pobierania za to pry-
watnych opłat,

g) zawyżania składek administracyjnych z 25 do 35 Rs rocznie,
h)  fałszywego poświadczenia nieodbytych szarwarków przez mieszkań-

ców Krasnego, Niedziałowic i Bezka, w zamian za datki w zbożu, 
i) upominania się o rzekomo nieodbyte, w rzeczywistości zaś przez Ży-

dów odpracowane, szarwarki na sumę 800 (!) dni,
j) bezprawnego zajęcia domu po śmierci jednej z mieszkanek, należące-

go do jej nieletnich dzieci, rozebrania go i sprzedania drzewa z niego 
oraz bezpłatnego użytkowania łąki i ogrodu tym nieletnim pozosta-
wionych w spadku260.

Ponieważ zarzuty miały charakter ewidentnych nadużyć finansowych 
i wymuszeń korupcyjnych oraz dotyczyły, bądź co bądź, urzędnika państwo-
wego, Sekcja Prawa przy Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego 
Lubelskiego przeprowadziła dość drobiazgowe, sądowoadministracyjne do-
chodzenie. Wykazało ono, jak następuje261: 

Ukaranie Stefana Wajnera dziesięcioma rózgami z tytułu niewyjścia na 
szarwark i dopuszczenia się obelg na policyancie okazało się rzetelnem. Co do 
zwózki drzewa z lasu dworskiego dla burmistrza po 10 fur rocznie od każdego 
Żyda-włościanina, skarżący wycofali tę pretensję, starając się na drodze oficjal-

260 Ibidem, k. 82v-83.
261 Ibidem, k. 83-83v.
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nej o zwolnienie z tego obciążenia. Co do niesłusznego pobierania należności 
za żywienie rekrutów, w tem Burmistrz był jedynie poszlakowany. Inne preten-
sje kwaterunkowe też nie mogły zostać udowodnione na korzyść skarżących, 
ponieważ na listach wypłat były ich poświadczenia osobiste, a badani miesz-
kańcy niebyli w stanie szczegółowo oznaczyć czasu i ilości postoju [żołnierzy] 
oraz wysokości odebranego wynagrodzenia. Za winę burmistrza uznano jedy-
nie samą procedurę dokonywania wypłat (rozliczał je osobiście, bez obecno-
ści członków deputacyi kwaterniczej i ławników). Co do zaaresztowania kilku 
rekrutów, ustalono jedynie wysokość kwot, jakie winien im zwrócić, jako nie-
słusznie wymuszone. Podobne stanowisko zajęła Sekcja Prawa w kwestii ła-
powego, uznając słuszność oskarżeń poszkodowanych i obligując burmistrza 
do zaspokojenia szkód. W pojedynczych przypadkach uznano go także za po-
szlakowanego. Co do pozostałej części skarg, Sekcja ustaliła, iż należą one do 
drogi Sądowo-Cywilnej, na którą poszkodowani winni wystąpić.

W konkluzji dochodzenia stwierdzono, iż rzeczywiście Dębiński jest win-
nym, a przynajmniej poszlakowanym pewnych nadużyć. Dlatego obciążono 
go kosztami śledztwa (97 Rs 92 kop.) oraz zobowiązano do zwrotu pretensji. 
Stwierdzono jednocześnie, iż za udowodnione i poszlakami objęte winy, Bur-
mistrz Dębiński zasługuje na przeniesienie do innego miasta z zachowaniem 
uposażenia. Decyzja, jak wynika z dokumentu, została wykonana podpisem 
gubernatora cywilnego262.

Odpryskową sprawą powyższego śledztwa i oskarżenia Dembińskiego 
o nadużycia, było obwinienie Michla Mitelmana, właściciela domu murowa-
nego i dzierżawcy podatku koszernego, a wcześniej kramarza, za pobieranie 
od każdego zabitego cielęcia po 5 kopiejek, a nadto za bezpłatne rekwirowa-
nie pośladków. Zaskarżony próbował tłumaczyć się krzywdami, jakich zaznał 
od szlachtujących Cielęta263, jednak Prokurator Królewski nie dał temu wiary 
i skazał go na poniesienie kosztów śledztwa w kwocie 48 Rs 96 kop. jako 
winnego zdzierstw, których rozmiaru ustanowić nie można było264.

Wczesną wiosną 1857 roku nowy burmistrz podjął decyzję o wybudowa-
niu w Rejowcu studni publicznej z pompą, dla zapewnienia wygody i bezpie-
czeństwa od pożaru265. Sporządzony i przedstawiony rządowi gubernialnemu 
przez naczelnika powiatu anszlag (kosztorys) tego przedsięwzięcia opiewał 
na kwotę 250 Rs. Miasto miało jednak w Banku Polskim uzbieraną przez lata 
z funduszów gminnych kwotę 665 Rs, dzięki czemu Wydział Administracji 
Ogólnej rządu już na początku października kosztorys zatwierdził oraz upo-

262 Ibidem, k. 83v.
263 Ibidem, k. 71v.
264 Ibidem, k. 70v.
265 Ibidem, k. 54.
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ważnił rząd gubernialny do ogłoszenia i odbycia licytacji, a w razie korzystnego 
rezultatu, do zatwierdzenia protokółu licytacyjnego266. 

Licytacja na wykonanie robót ogłoszona w dniu 18/30 grudnia spełzła bez 
skutku267, skutkiem czego pod koniec marca 1858 roku ogłoszono następną, 
którą wygrał Fryderyk Müller, proponując wykonanie inwestycji za 248 rubli 
90 kopiejek268. Protokół policytacyjny zatwierdzony został przez rząd guber-
nialny w dniu 3/15 kwietnia 1858 roku269, co pozwoliło na rozpoczęcie robót.

We wrześniu naczelnik powiatu krasnostawskiego doniósł władzom zwierzch-
nim, iż budowa studni jest już na ukończeniu, składając jednocześnie prośbę, by 
wyraziły zgodę na wypłatę dla kasy ekonomicznej w Rejowcu - z gminnych de-
pozytów bankowych – kwoty należnej za budowę studni. W grudniu 1858 roku, 
za wcześniejszą zgodą Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 
wykonawca studni otrzymał wylicytowane wynagrodzenie. 

W sierpniu roku 1860 naczelnik powiatu krasnostawskiego przygotował 
dla KRSW w formie raportu Opis statystyczny Miasta Rejowca270, z którego 
wynika, co następuje:

a) miasteczko położone było (i jest nadal) na wzgórzu miernem, otoczone 
z dwóch stron łąkami, za którymi wznosiły się góry lasami pokryte, po-
łożone na terytorium dóbr Rejowca,

b) grunty orne rozciągały się na północ i na południe od Rejowca,
c) do pałacu księcia Woronieckiego, wystawionego w stylu włoskim, przy 

którym znajdował się Ogród Angielski godny Uwagi, prowadziła z mia-
sta alea wysadzana drzewami271,

d) przez miasto przepływała, jak napisano, rzeka bez żadnego Nazwiska, 
wypływająca z bliskich źródeł, głęboka na stopy ledwie dwie i szeroka 
na sześć do ośmiu, rozlewająca się zaś podczas wiosennych roztopów 
po pobliskich łąkach w szerokości do sążni 20 (czyli do ponad 40 me-
trów bieżących),

e) na rzeczce znajdował się most, za przejazd przez który miasto nie po-
bierało żadnej opłaty,

f) z rozlewiska rzeczki utworzył się pod miastem staw, przy którym po-
sadowiony był młyn drewniany o dwóch kamieniach (żarnach)272,

g) miasto wprawdzie nie miało połączenia żadnym traktem bitym z mia-
stami powiatowymi, lecz drogami podrzędnymi, nieutwardzonymi, 
komunikowało się z nimi łatwo,

266 Ibidem, k. 55.
267 Ibidem, k. 64.
268 Ibidem, k. 58. 
269 Ibidem.
270 APL, RGL, ks. 643, op. cit. k. 25-30v.
271 Ibidem, k. 25.
272 Ibidem, k. 25v.
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h) najbliższe trakty bite to warszawsko-zamojski, przechodzący przez Kra-
snystaw i warszawsko-uściługski, prowadzący przez Siedliszcze, gdzie 
znajdowała się stacja pocztowa obsługująca Rejowiec (z obu tymi miej-
scowościami miasto łączyło się nadal drogami gruntowymi),

i) od wschodu miasto graniczyło z dworem, od południa z Kobylem, od 
zachodu z Wólką Rejowiecką, zaś od północy z Wereszczami Małymi 
(wciąż pisanymi jako Weresce Małe),

j) ogólna powierzchnia miasta wynosiła 12 włók 13 mórg 231 prętów, czyli 
niespełna 210 ha, obejmując 3 włóki ziemi pszennej uprawianej, 2 włóki 
10 mórg 83 pręty gruntu żytniego, 1 włókę 6 mórg łąk oraz 3 włóki 2 mor-
gi 268 prętów pastwisk (pod zabudową miejską i ulicami znajdowało się 
ledwie 29 mórg 283 prętów gruntu, tj. w przybliżeniu 16,3 ha)273,

k) oprócz płacenia podatku katastralnego, rejowieccy mieszczanie-rolni-
cy odrabiali pańszczyznę w liczbie ogólnej 4431/2 roboczodnia piesze-
go, tj. bez sprzężaju, zwozili z folwarku do gumna 321/2 kopy zboża, 
odstawiali z gumna do spławu 52,5 korca nasion zbóż, oraz oddawali 
za uprawę ról dworskich dań osypową z żyta w objętości 11 korców 26 
garnców274,

l) Żydzi natomiast, trudniący się handlem, wciąż płacili na rzecz dworu 
prywatny podatek wprowadzony jeszcze przez Zaleskiego, a egzekwo-
wany nadal przez dzierżawcę, który z Adamem księciem Korybutem 
Woronieckim zawarł stosowną umowę o ryczałt na kwotę 150 Rs. (ry-
czałt obejmował również opłaty targowe). Dziedzic wydzierżawił tak-
że prawo propinacji za ryczałt wynoszący 820 Rs rocznie275,

m) sposób utrzymania mieszkańców określony został jako więcej przemy-
słowo-rolniczy276,

n) według wyznań religinych wśród mieszkańców miasta było 854 staroza-
konnych, 315 katolików wyznania rzymskiego, 91 unitów i 7 luteran,

o) według zatrudnienia i proffesyi naliczono w Rejowcu m.in. 42 rolników, 
21 handlarzy solą, 12 handlarzy wiktuałami, 11 rzeźników, 7 piekarzy, 
6 krawców, 5 szewców, 5 handlarzy skórami, 4 kramarzy, po 3 gar-
barzy i handlarzy materiałami odzieżowymi łokciowymi, po 2 handla-
rzy śledziami, profeessionistów i szklarzy oraz po 1 kowalu, kotlarzu, 
lakierniku, handlarzu zbożem, dzierżawcy propinacji, dystrybutorze 
tabacznym, dzierżawcy koszernego i dzierżawcy konsumpcji (wykaz 
nie objął zagrodników i wyrobników),

273 Ibidem, k. 26.
274 Ibidem, k. 26v.
275 Ibidem, k. 27.
276 Ibidem, k. 27v.
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p) ocena jakości rzemiosła była niska, a ponadto z uwagi na małą licz-
bę rękodzielników, żadne cechy ani żadne zgromadzenia kupieckie 
w mieście nie działały277,

q) w posiadaniu rolników było 8 koni, 4 woły, 30 krów, 20 jałówek, 6 
owiec i 40 sztuk trzody chlewnej w różnym wieku,

r) w mieście znajdowało się naówczas 96 domów parterowych, w tym 
zaledwie 19 murowanych278, w przeważającej części należących do wy-
znawców religii mojżeszowej,

s) w mieście funkcjonowały 2 parterowe zajazdy, w tym jeden murowany 
oraz 3 karczmy, murowana cerkiew greckounicka, murowana bóżni-
ca, takaż bóżniczka przyszpitalna, zwana przyszkółkiem, szpital żydow-
ski i łaźnia żydowska, 

t) dwór posiadał w stałej sprzedaży kamienie przydatne do układania 
bruku oraz budulec drewniany (w tym bale, łaty i tarcicę), pochodzą-
cy z lasu dworskiego.

W mieście były zaledwie 3 ulice: Chełmska, Krasnostawska i Hruszow-
ska – wszystkie niebrukowane (mimo dostatku surowca brukowego na po-
lach dworskich). W centrum miasta znajdował się także nieutwardzony ry-
nek, gdzie odbywały się targi i jarmarki (na środku rynku ulokowana była, 
wybudowana niedawno, studnia pompowa drewniana, należąca do Kasy 
Miejskiej). Targi organizowano wyłącznie w niedziele (co nie kolidowało 
z pracami gospodarskimi w domostwach i we dworze oraz na folwarkach), 
natomiast jarmarki w następujących terminach: dwa w poniedziałki po świę-
cie św. Konstancji (według nowego kalendarza) i po święcie św. Jerzego 
(według starego kalendarza), a także cztery we środy po Zielonych Świąt-
kach (według starego kalendarza), po Wniebowzięciu N.M.P. (według sta-
rego kalendarza), po święcie św. Michała Archanioła (według starego kalen-
darza) i po święcie św. Tomasza (według nowego kalendarza)279.

Na jarmarki przybywali Włościanie tylko w okolicach Miasta zamieszka-
li, przyprowadzając na nie rogaciznę i nierogaciznę oraz przywożąc zboże 
wszelkiego Gatunku, zaś z ościennych miast – rzemieślnicy ze swoimi wy-
robami jakiemi są Czapki, Kożuchy, Sukmany, buty, Zaprzęgi Końskie, Wozy 
i naczynia gospodarskie280. Na jarmarki przyprowadzano w skali roku do 500 
sztuk koni, do 360 wołów, około 4900 krów i 600 sztuk trzody chlewnej. Przy-
wożono również, jako się powiedziało, różne zboża w wymiarze 1200 korców 
żyta, po 600 korców jęczmienia i ziemniaków, 500 korców owsa i 300 korców 
pszenicy. Ruch jednak podczas jarmarków był mizerny.

277 Ibidem, k. 29v.
278 Ibidem, k. 28.
279 Ibidem, k. 29v.
280 Ibidem, k. 30.
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Z zamieszczonych danych dotyczących wielkości wysiewanego ziarna 
i uzyskiwanych plonów wynika, iż wydajność owsa i gryki (tatarki) wynosi-
ła po 5 ziaren z jednego ziarna wysianego, pszenicy, żyta i jęczmienia po 4 
ziarna, grochu – 3,5 ziarna. Największą wydajność osiągano we dworze przy 
uprawie ziemniaków, które dawały plon ponad 6-krotny281.

W świetle badań Ireny Kostrowickiej282 plony pszenicy, żyta i jęczmienia 
należałoby uznać za przeciętne. Wprawdzie plon tzw. piątego ziarna już w la-
tach czterdziestych i pięćdziesiątych dziewiętnastego stulecia uznawano za 
normę, poniżej której wydajność uważano za słabą, to jednak rejowieckie 
plony nie odbiegały wyraźnie in minus od przeciętnej wydajności podstawo-
wych czterech zbóż w całym powiecie krasnostawskim283. Plony ziemniaków 
zaś były wyraźnie wyższe od średniej powiatowej oraz średniej krajowej284.

Omawiany dokument z 1860 roku zawierał także wykazy liczby ludności 
w Rejowcu za lata 1846 i 1849-1859 (tabela nr 12 poniżej):

Tabela 12. Ogólna liczba mieszkańców Rejowca w latach 1846 i 1849-1859

Lata 1846 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 18581 1859

Liczba ludności 1239 1457 1457 1163 1154 1144 1179 1168 1135 1230 1268

Opracowanie własne (brak danych urzędowych za lata 1847-1848 oraz za rok 1857)

1 Według F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego i W. Walewskiego (red.), Słownik geograficzny Kró-
lestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 9, s. 600, Rejowiec w 1858 r. liczył 1159 mieszkańców 
(w tym 802 wyznawców religii mojżeszowej), zamieszkałych w 99 domach, z których 19 było murowa-
nych. Rozbieżności w liczbie mieszkańców nie da się inaczej wytłumaczyć, jak tylko nieprecyzyjnością 
zbieranych wówczas danych statystycznych (zwłaszcza w diasporze żydowskiej).

Jeżeli przyjąć za wiarygodne przytoczone wyżej dane statystyczne, to wy-
nikałoby z nich, że w roku 1851 doszło do bardzo dużej liczby zejść śmiertel-
nych (populacja mieszkańców Rejowca w porównaniu z rokiem poprzedzają-
cym zmniejszyła się o ponad 290 osób). Ponieważ nie potwierdzają tego akty 
zgonów (według ksiąg stanu cywilnego z tamtego roku w Rejowcu zmarło 5 
osób, w tym czworo dzieci do lat pięciu), należy domniemywać, iż doszło na-
ówczas albo do znacznego exodusu ludności stałej i czasowo w mieście za-
mieszkałej do innych miejscowości znajdujących się poza obrębem klucza, 
albo do przesiedlenia znacznej części mieszkańców miasta do budynków 
przypałacowych (obszar ten należał do Kobylego, stąd spadek liczby miesz-

281 Ibidem, k. 29.
282 I. Kostrowicka, Produkcja roślinna w Królestwie Polskim (1815-1864), „Studia z Dzie-

jów Gospodarstwa Wiejskiego”, t. 4, z. 2, 1961, s. 55, tab. 9
283 Ibidem, cf. dane z tabel 11, 12, 16.
284 Ibidem, cf. dane z tabeli 3.
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kańców Rejowca). Osoby dorosłe z tych rodzin mogły być zatrudnione, jako 
siła niefachowa, przy rozbudowie i urządzaniu pałacu. To jedno z wytłuma-
czeń tak nagłego spadku liczby mieszczan rejowieckich. 

Nie bez znaczenia jest także pytanie o rzetelność podawanych władzom 
danych liczbowych.

Pewne domysły nasuwają dane statystyczne z lat 1860-1863 opracowane 
przez rząd gubernialny w Lublinie. Wynika z nich mianowicie, że:

a) w roku 1860 liczba mieszkańców Rejowca (nie licząc okrojonego szwa-
dronu kawalerii) wynosiła 1224 (w tym 864 Żydów),

b) w roku 1861 liczba mieszkańców miasta spadła do 1013 (liczba staro-
zakonnych jakoby zmniejszyła się do 565 i stagnowała na tym pozio-
mie także w roku następnym)285,

c) w roku 1862 populacja mieszkańców spadła jeszcze bardziej – do 969 
osób,

d) w roku 1863 wzrosła znowu wyraźnie do 1327 osób286 (według innego 
zestawienia wynosiła ona 1198 osób, w tym 894 starozakonnych287).

Dane powyższe dowodzą zatem, iż zestawienia przygotowywane na uży-
tek władzy wojewódzkiej były bardzo nieścisłe, by nie powiedzieć: fałszywe. 
Największe, jak się można spodziewać, trudności istniały w policzeniu lud-
ności żydowskiej, co w przeszłości zawsze stanowiło dla władz nie lada pro-
blem. Tak więc również do danych zawartych w tabeli 12, opartych wszak na 
materiale źródłowym, należy podchodzić z dużą rezerwą. Nie znaczy to, że 
nie odzwierciedlają one pewnych tendencji (ruchów migracyjnych, pomo-
rów i epidemii), jakie niewątpliwie występowały w stolicy klucza.

Jeden tylko dokument - tak się wydaje - może być przyjęty do analiz jako 
niebudzący większych zastrzeżeń. Jest to Wykaz Ludności Miasta Rejowca 
sporządzony przez Kontrollera Skarbowego Okręgu Chełmskiego na zasadzie 
Odezwy Naczelnika Powiatu Krasnostawskiego z dnia 2/14 września 1863 r. 
Nr 11984 i za rzetelność przez Burmistrza, Ławników i Dozorców Bużniczych 
poświadczony z poręczeniem, iż żaden Dom ani zamieszkała w nim Ludność 
przy sprawdzaniu pominięta nie została288.Walor tego zestawienia polegał na 
tym, że powstało ono przy bezpośrednim udziale kontrolera skarbowego, 
który skonfrontował zapisy w księgach ludności stałej (i niestałej) ze stanem 
rzeczywistym. Jego zapisy w Uwagach do tego rejestru świadczą o skrupu-
latności, z jaką zrealizował powierzone mu zadanie. 

285 Był to ostatni rok stałego stacjonowania rosyjskiego szwadronu w Rejowcu; APL, RGL, 
Skarb. ks. 102, k. 26v-27, 77v-78, 106v-107, 192v-193.

286 Ibidem, k. 192v.
287 Ibidem, k. 235v.
288 Ibidem, k. 266-275.
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Bardziej szczegółowy wgląd w tabelaryczne dane pozwala na stwierdze-
nie, że:

a) Rejowiec liczył naówczas 108 domów, w tym 34 należały do ludności 
wyznań łacińskiego i unickiego289,

b) w domach tych mieszkało 291 rodzin, co oznacza, iż część z nich miała 
status lokatorów (średnie zagęszczenie na 1 dom wynosiło 2,7 rodziny),

c) według danych kontrolera w mieście żyło 1161 osób (136 wyjechało 
do innych dóbr po zarobkach i obowiązkach, a większość wychodźców 
stanowili Żydzi290),

d) średnia liczba osób w rodzinie chrześcijańskiej wynosiła 5,6 osób, na-
tomiast w rodzinie żydowskiej - 4,9 osób, co przeczyłoby dość rozpo-
wszechnionemu poglądowi o znacznej dzietności tych rodzin .

Znacznie bardziej zbliżony do rzeczywistego obraz miasteczka wyłania się, 
gdy dokonamy analizy zagęszczenia mieszkańców w domach faktycznie loka-
torów utrzymujących. W domach chrześcijańskich zajmowanych przez rodziny 
właścicieli i podnajemców - a takich było jedynie 12 - średnia liczba osób za-
mieszkałych była niska i wynosiła nieco ponad 2,4 familii i około 4,6 osoby na 
1 dom. Znacznie gorsza sytuacja panowała w tych domach żydowskich, które 
mieściły właścicieli i lokatorów (domów tych było 51, w tym dwa mające współ-
właścicieli). Na jeden taki dom przypadały średnio wprawdzie tylko niespełna 3 
rodziny (dokładnie 2,9), lecz aż 11,7 osób. To przegęszczenie właśnie, połączo-
ne z niedostatkiem, jaki trapił wiele rodzin, co potwierdzały cytowane wcześniej 
dokumenty z tamtego czasu, mogło być powodem wyjazdów starozakonnych 
mieszkańców Rejowca w poszukiwaniu lepszych warunków bytowania.

Zapewne około roku 1864291 zmarł był książę Adam Korybut Woroniecki 
(data trudna do ustalenia; nie pozwalają na to nawet zapisy w księdze hipo-
tecznej dóbr Rejowca, na którą się już powoływałem). Wykaz statystyczny Re-
jowca z sierpnia 1865 roku292 został już podpisany przez jego syna Henryka. 

Miasto, którego założyciela nikt (!) nie mógł wskazać, liczyło 1310 miesz-
kańców, w tym jedynie 160 osób było narodowości polskiej (48 rodzin) i aż 
1142 mieszkańców narodowości żydowskiej. Pozostałych 8 osób – to jedna 
rodzina niemiecka. Ogólna liczba domów wynosiła 98, w tym 79 drewnianych 
(ponad 80 % substancji mieszkaniowej miasta). Do Polaków należało 39 do-
mów, właścicielami 52 byli starozakonni, do instytutów, czyli cerkwi i bóżnicy 
przypisane były 4 budynki, a do administracji miejskiej – 2. W mieście żyło 
18 wieczystych dzierżawców ziemi ornej, czyli włościan narodowości polskiej 

289 Obliczenia własne na podstawie danych tabelarycznych zawartych na kartach od 267 
do 274.

290 Jak pisał kontroler, Żydzi szukali pracy głównie w Rosji.
291 Tak przynajmniej za A. Bonieckim twierdził R. Aftanazy, Materiały do dziejów…, op. 

cit., s. 292.
292 AGAD, KRSW, ks. 1619, k. nlb.
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oraz po jednym włościaninie żydowskim i niemieckim. Mieszkańcy ci z dzier-
żawionej ziemi nadal płacili dziedzicowi wyznaczony czynsz, odrabiali pańsz-
czyznę, przekazywali osep, czyli dań zbożową, kury i jaja oraz zwozili zboże do 
dworskich stodół i odstawiali ziarno do Portow (ponad 5,5 tony). Daremszczy-
zny te pozostały, jako prawnie usankcjonowane, po regulacji gruntów przepro-
wadzonej w latach 1846-1847 w Rejowcu i Wólce Rejowieckiej.

Na mocy ukazu carskiego o urządzeniu włościan, podpisanego przez ce-
sarza Aleksandra II w dniu 19 lutego/2 marca 1864 roku293, dokonano w wio-
skach należących do dóbr Rejowca uwłaszczenia rolników gruntami rolnymi, 
które znajdowały się dotychczas w ich użytkowaniu. Tabele likwidacyjne dla 
Wólki Rejowieckiej, Kobylego, Rybiego, Majdanu Rybieńskiego i Wereszcz 
Małych, stanowiące podstawę otrzymania ziemi, Komisja Centralna do Spraw 
Włościańskich podpisała dnia 21 grudnia/3 stycznia 1866/7 roku294

. Natomiast 
tabela likwidacyjna dla Rejowca została podpisana 14 listopada 1868 roku295.

Szczegółowo na ten temat piszę w podrozdziale 3 – Od uwłaszczenia do 
utraty praw miejskich przez Rejowiec.

Dla gminy w Rejowcu istotny z punktu widzenia jej zadań własnych był 
ukaz O szkołach początkowych w gminach wiejskich, podpisany przez Alek-
sandra II dnia 20 sierpnia/11 września 1864 roku w Jungenheim k. Darm-
sztadu296 i scharakteryzowany w innym miejscu tej monografii.

Na żądanie właściwych mieszkańców (!) można było wprowadzić naukę 
czytania i pisania po rusku. Zapis ten umożliwiał oczywiście rusyfikowanie 
dzieci, nie wykluczał jednak nauki języka polskiego w lekturze i piśmie297.

Planowany budżet kasy ekonomicznej miasta na lata 1865-1867 przewidy-
wał dochody i wydatki na poziomie około 500 rubli rocznie298. Funkcję wójta 
gminy Rejowiec pełnił wówczas Grzegorz Słomczyński299.

W roku 1866 na mocy postanowienia Komitetu Urządzającego z dnia 
17/29 września o podziale miast i gmin w powiatach, Rejowiec włączony zo-
stał do powiatu chełmskiego300. 

293 „Dziennik Praw”, t. 62, nr 187, 1864, s. 5-33.
294 APL, RGL, Tabele likwidacyjne dla Kobylego (ks. 352), Majdanu Rybie (ks. 389), Ry-

biego (ks. 445), Wereszcz Małych (ks. 484) i Wólki Rejowieckiej (ks. 502).
295 Ibidem, ks. 437.
296 „Dziennik Praw”, t. 62, nr 187, 1864, op. cit., s. 335-359.
297 Pierwsze działania rusyfikacyjne w guberni lubelskiej nastąpiły po wydaniu przez Ko-

mitet Urządzający w dniu 13/25 sierpnia 1866 r. postanowień o urządzeniu ruskiego progim-
nazjum klassycznego męzkiego w Zamościu oraz o przekształceniu szkół powiatowych w Hru-
bieszowie na ruskie progimazyum klassyczne; „Dziennik Praw”, t. 65, nr 214, 1866, s. 391.

298 AGAD, KRSW, ks. 1619, op. cit., Etat dla Kassy Ekonomicznej miasta Rejowca z Fundu-
szów Gminnych w Powiecie Krasnostawskim Guberni Lubelskiej na lat 3 to jest od 1 Stycznia 
1865 do 31 Grudnia 1867, k. nlb.

299 APL, USC Rejowiec rgu, akt urodzenia nr 51 z 1864 r.
300 Dziennik Praw”, t. 66, nr 219, 1866, s. 295.
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Tymczasem troje potomków zmarłego Adama Korybuta, postanowiło 
przeprowadzić postępowanie spadkowe, w celu wyłonienia jednego dziedzi-
ca klucza rejowieckiego.

Decyzją wyroku Trybunału Cywilnego Lubelskiego z dnia 13/25 czerwca 
1867 roku całe dobra Rejowiec, objęte księgą hipoteczną z wynagrodzeniem 
likwidacyjnym za zniesione powinności wiejskie i miejskie za szacunek Zp 
810.000 albo RS 121.500 nabył na publicznej licytacji w drodze działów mię-
dzy poprzedniemi współwłaścicielami Sukcesorami Adama Korybuta Woro-
nieckiego odbytey książę Henryk Woroniecki301. Należy bowiem dodać, iż po 
śmierci Adama Korybuta Woronieckiego równe działy klucza rejowieckiego 
otrzymały jego wszystkie dzieci, tj. Natalia, Henryk i Mieczysław.

Miał zapewne Henryk Woroniecki świadomość, iż miasteczko, bez wy-
raźnego zastrzyku finansowego, którego od podupadłych rzemieślników 
i kupców spodziewać się nie należało, nie ma perspektyw rozwojowych. 
Takich miasteczek w guberni lubelskiej, zwłaszcza w powiatach lubelskim, 
krasnostawskim i chełmskich było więcej. Powiedzmy też, że w innych gu-
berniach pejzaż miejski wyglądał podobnie. Dla cesarza stanowiło to dogod-
ną sposobność do przemianowania takich zaniedbanych ekonomicznie, ma-
łych miasteczek w osady wiejskie. 

Nad Rejowcem ten „miecz Damoklesa” realnie wisiał od co najmniej 1821 
roku, kiedy to Komisja Województwa Lubelskiego złożyła do Komisji Rzą-
dowej Spraw Wewnętrznych i Policji wniosek, aby Miasteczko to na wolną 
osadę Wieyską zamienionym zostało302. Jedynie, jak sądzę, osobiste kontakty 
Tomasza Łubieńskiego z członkami KRSW oraz jego ówczesna pozycja spo-
łeczna, spowodowały zaniechanie działań w tym kierunku.

Centralna władza pamiętała jednak także o zaangażowaniu się niektórych 
mieszkańców Rejowca w powstanie listopadowe, jako kawalerzystów pułku 
Krakusów Lubelskich. Miała również w pamięci patriotyczne działania księ-
dza Józefa Lebedyńskiego z roku 1862.

Dodać koniecznie tutaj należy o tym, że już w 1844 roku KRSW przygotowała 
dokument, zawierający propozycję przekształcenia 177 miast i miasteczek pry-
watnych na osady wiejskie. Wprawdzie spotkał się ten projekt w samym rządzie 
z nieprzychylnymi opiniami, niemniej prac nad nim bynajmniej nie zaniechano. 
W roku 1864 powstała nawet Komisja dla Urzadzania Miast, a trzy lata później 
powołany został Specjalny Komitet do Reorganizacji Zarządu Miast i Gospodarki 
Miejskiej303. Na podstawie prac tego gremium ustalono, iż pozbawione zostaną 
swego statusu lub prawa te miasta, które liczyły mniej niż 3 tysiace mieszkańców, 
także te, w których liczba ludności rolniczej przekraczała 50 % populacji oraz ta-

301 APZ, Rep Ar 353, op. cit., s. 191.
302 AGAD, KRSW, ks. 3195 (mf 522), s. 53.
303 R. Kołodziejczyk, Miasta, mieszczaństwo…, op. cit., s. 58, 61 i nn.
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kie, których dochód roczny był niższy, niż 1500 rbs. Przynajmniej dwa spośród 
wymienionych kryteriów, tj. pierwsze i trzecie, Rejowiec obciążały.

Należało zatem spodziewać się najgorszego. 
Dnia 1 czerwca 1869 roku w Carskim Siole cesarz Aleksander podpisał 

ukaz o przemianowaniu na osady niektórych miast w guberniach Królestwa 
Polskiego304, skierowany do rządzącego Senatu. 

Zgodnie z artykułem 1 tego dokumentu, te miasta, które z powodu nieznacz-
nej liczby mieszkańców, małego rozwoju handlu i niedostateczności dochodów [Re-
jowiec dwa ostatnie warunki spełniał] nie mają w rzeczywistości znaczenia miast, 
należało niezwłocznie przemianować na osady i zastosować do nich przepisy 
ukazu z 1864 roku o urządzeniu gmin. Każda nowa osada miała być włączona do 
istniejącej gminy wiejskiej lub utworzyć oddzielną gminę. Wprowadzenie ukazu 
zostało scedowane na Namiestnika Królestwa i Komitet Urządzający305.

Na podstawie rzeczonego ukazu Komitet Urządzający postanowił 19/31 
grudnia 1869 roku niektóre miasta w guberni lubelskiej, w tym Rejowiec, 
Wojsławice, Sawin, Puchaczów i Pawłów w powiecie chełmskim, zamienić 
na osady306. Powstała na mocy tego postanowienia osada Rejowiec została 
włączona do gminy rejowieckiej307. Decyzję o zamianie miast na osady ogło-
szono 1 (13) stycznia 1870 roku i od tej daty należy liczyć utratę przez Rejo-
wiec statusu i przywilejów jemu dotychczas służących. Stało się to akurat po 
300 latach od śmierci jego założyciela – Mikołaja Reya. Nigdy dotąd miasto 
nie przeżyło takiego upokorzenia.

Zdaniem cytowanego już Ryszarda Kołodziejczyka, zamiana 338 dotych-
czasowych miast Królestwa Polskiego na osady wiejskie została przeprowa-
dzona bez należytego rozeznania oraz odczytana przez współczesnych i poźniej-
szą historiografię jako akt represyjny ze strony zaborcy308.

(W roku 2010 przypadła 140. rocznica istnienia osady Rejowiec i 21. rocz-
nica jej funkcjonowania w nowej, bardzo trudnej dla niej rzeczywistości).

304 “Dziennik Praw”, t. 69, nr 237, 1869, s. 245-253.
305 Ibidem, s. 253.
306 Ibidem, nr 239, s. 465. Istotny błąd historyczny popełnili Ryszard Brykowski i Ewa 

Smulikowska-Rowińska (red.), Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo lubelskie. Po-
wiat chełmski, t. 8, z. 5, Warszawa 1968, s. 44, pisząc, że Rejowiec utracił prawo miejskie w ro-
ku 1867. Domyślać się można, iż wykorzystali oni informację zawartą w zredagowanym przez 
F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego i W. Walewskiego Słowniku geograficznym Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 9, Warszawa 1888, s. 600-601, jakoby Rejowiec był 
miastem przed rokiem 1867, co pozwalało wysuwać wniosek, iż po tej dacie utracił on status 
miasta (hasło Rejowiec zawiera wiecej takich nieprawdziwych informacji). Błąd ten powtarza-
li później za nimi inni autorzy opracowań dotyczących Rejowca (np. Piotr Majewski, Zespół 
cerkiewny…, op. cit., s. 28; D. i Z. Kalinowscy, Rejowiec dawniej i dzisiaj…, op. cit., s. 18).

307 Ibidem, s. 467.
308 R. Kołodziejczyk, Miasta, mieszczaństwo…, op. cit., s. 65.
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Po bezpotomnej śmierci Henryka, który testamentu żadnego nie zosta-
wił, klucz rejowiecki, zgodnie z prawem bliższości przeszedł na żyjących 
sukcesorów, tj. na wdowę po zmarłym – Marię z Orsettich, Leokadię z Po-
tockich - wdowę po Adamie Korybucie Woronieckim oraz Natalię z Woro-
nieckich Lasocką i Mieczysława, jako się wcześniej nadmieniło, młodszego 
z braci Korybutowych Woronieckich309.

Na zasadzie rodzinnego porozumienia cały klucz, oszacowany na 188.000 
rubli, z dniem 2/14 lipca 1874 r. zapisem hipotecznym przeszedł w ręce Ma-
rii z Orsettich księżnej Woronieckiej310.

Później Rejowiec wrócił ponownie do Łubieńskich, skutkiem powtór-
nego zamążpójścia Marii z Orsettich za hr. Stanisława311, a wreszcie – na 
osnowaniju dogowora – został w dniu 2/14 lipca 1894 roku hipotecznie od 
niej kupiony za sumę 219.000 rubli przez Jozafata Ignatiewicza Budnego312. 
Dopiero wówczas rozpoczął się gospodarczy rozwój Rejowca.

2. Mieszkańcy klucza – w kręgu spraw demograficznych, wyznaniowych 
i narodowościowych

Wróćmy do początków Księstwa Warszawskiego.
Nadanie mu przez Napoleona konstytucji (22 lipca 1807 r.), a w ślad 

za nią kodeksu cywilnego według francuskiego wzorca z dnia 15 marca 1804 
roku spowodowały, iż wszyscy obywatele, przynajmniej teoretycznie, zostali 
zrównani wobec prawa313. Pisał przytoczony Hipolit Grynwaser, iż formal-
nie i chronologicznie rzeczy biorąc, myśl o wprowadzeniu u nas prawodaw-
stwa francuskiego wyszła najpierw od Polaków314. Cesarz miał wprawdzie 
pewne wątpliwości co do wdrożenia w Księstwie instytucji rozwodów, ale 

309 APZ, Rep Ar 353, op. cit., s. 231.
310 Ibidem, s. 234-236.
311 Stanisław był synem Władysława Łubieńskiego, ibidem, s. 300.
312 Ibidem, s. 334-336.
313 H. Grynwaser, Kodeks Napoleona w Polsce. Demokracja szlachecka 1795-1831, Wro-

cław 1951, s. 19. Konstytucja zniosła wprawdzie poddaństwo włościan i nadała im wolność 
osobistą (art. 4), lecz dekret z dnia 21 grudnia 1807 r. utrzymał nadal ich zależność od dzie-
dziców, czyli status chłopów pańszczyźnianych, pozbawionych własnego gruntu. Wprawdzie 
kodeks cywilny zalecał wprowadzenie w Księstwie reformy agrarnej, lecz rząd jej nie doko-
nał; ibidem, s. 49-50. Również Żydzi, zrazu uprawnieni do nabywania dóbr w dziedziczenie, 
dekretem z dnia 19 listopada 1808 r. zostali pozbawieni tego prawa na czas nieokreślony. 
Wprowadzono również konieczność uzyskiwania przez nich zezwoleń na zawarcie małżeń-
stwa, zaś w zamian za zwolnienie ze służby wojskowej nałożono na nich osobny podatek; cf. 
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju…, op. cit., s. 349.

314 H. Grynwaser, Kodeks Napoleona…, op. cit., s. 20.
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jednoznacznie pozytywne w tej sprawie stanowisko Stanisława Potockiego, 
skrupuły jego usunęło. Za sprawą zaś hr. Feliksa Łubieńskiego, ministra 
sprawiedliwości, w końcu 1807 roku ukazało się polskie tłumaczenie Kodek-
su. Gwoli prawdy, przez cały czas istnienia Księstwa Warszawskiego sądy 
posługiwały się jednak oryginałem francuskim, traktując jego spolszczoną 
wersję jedynie jako informationis causa315.

Z powodu negatywnego stanowiska niektórych polityków co do wprowa-
dzenia tego dokumentu w życie, dopiero dnia 1 maja 1808 roku został on po-
świecony przez warszawskie duchowieństwo w katedrze św. Jana. Akt nadania 
urzędowej mocy Kodeksowi odbył się natomiast w pałacu sprawiedliwości. 

Postanowieniem księcia warszawskiego z dnia 23 lutego tegoż roku po-
wierzone zostało duchownym wszystkich wyznań prowadzenie aktów stanu 
cywilnego316, co wywołało sprzeciwy części biskupów. Chodziło mianowicie 
o ogłaszanie przez duchownych urzędników rozwodów cywilnych. Osta-
tecznie, za zgodą ministra sprawiedliwości, odstąpiono od publicznego na-
głośniania tych przypadków317. Oponentów względem wdrożenia Kodeksu 
w życie było więcej, co spowodowało, iż w praktyce zafunkcjonował on do-
piero z dniem 15 sierpnia 1810 roku (dzień urodzin cesarza)318.

Art. 34 Kodeksu stanowił, iż akta stanu cywilnego wyrażać będą: rok, dzień, 
godzinę ich przyjęcia, nazwiska, imię, wiek, stan i miejsce zamieszkania wszyst-
kich osób, które w nich wzmiankowane będą319. Świadkami przy spisywaniu akt 
stanu cywilnego mogli być jedynie mężczyźni w wieku przynajmniej lat 21, 
krewni albo inni (art. 37). W stan małżeński wstępować mogli mężczyźni po 
ukończeniu lat 18, kobiety zaś wraz z ukończonym rokiem 15. wieku swego 
(art. 144)320. Za pełnoletniość Kodeks uważał jednak wiek lat 25 dla mężczyzn 
i 21 dla kobiet. Przed ich ukończeniem musieli oni na zawarcie związku mał-
żeńskiego otrzymywać zgodę obojga rodziców (opiekunów). Królowi jednak 
służyło prawo udzielania dyspensy co do wieku poślubiających się (art. 145).

Rozwody mogły być udzielane z przyczyny cudzołóstwa jednego ze współ-
małżonków, gwałtów, srogości lub obelg ciężkich jednego z nich względem drugiego, 
a także z powodu skazania jednej ze stron na karę hańbiącą (art. 229-232)321. 

315 Ibidem, s. 28.
316 Nieprecyzyjny był w swoim stwierdzeniu przytaczany H. Grynwaser pisząc, iż to Fe-

liks Łubieński mocą własnego dekretu uczynił duchownych wszystkich wyznań urzędnikami 
stanu cywilnego. W rzeczywistości było to postanowienie Fryderyka Augusta pn. Włożenie 
na Duchownych obowiązku Urzędnika Cywilnego; cf. „Dziennik Praw…”, op. cit., t. 8, 1809, 
s. 221-222. Wedle tego postanowienia duchowni naprzód mieli odbywać akt cywilny, potem 
zaś dopiero obrządek religijny do tego Aktu przywiązany.

317 H. Grynwaser, Kodeks Napoleona…, op. cit., s. 52.
318 Ibidem, s. 62.
319 F. Połomski, P. Jurek, Historia państwa…, op. cit., s. 189.
320 Ibidem, s. 190.
321 Ibidem.



416 Marian J. Kawałko • Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531–1869

Kodeks precyzował również m. in. pojęcie ruchomości i nieruchomości 
(były one bardzo podobne do poprzedniego polskiego ustawodawstwa322), 
regulował w szerokim zakresie sprawy spadkowe oraz zasady sprzedaży, 
kupna i najmu, a także wprowadzał opodatkowanie duchowieństwa323.

Wdrożenie w życie wspomnianego kodeksu sprawiło, iż to właśnie pa-
rochowi cerkwi greckounickiej w Rejowcu powierzono funkcję urzędnika 
stanu cywilnego dla całej gminy, obejmującej jednak, co oczywiste, jedynie 
wyznawców unityzmu i Żydów (dla tych ostatnich zaczęto prowadzić odręb-
ne księgi od roku 1826). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wyznawców 
religii rzymsko-katolickiej przypadło proboszczowi parafii w Pawłowie, któ-
rej dobra rejowieckie organizacyjnie podlegały.

Księgi akt stanu cywilnego w dwu egzemplarzach zaczęto zakładać z po-
czątkiem października 1810 roku. Obejmowały one zgłoszone urodzenia, 
zaślubiny i zgony. Zapisy dokonywane w tych aktach są do dziś nie tylko 
dobrym źródłem wiedzy genealogicznej (stopnie pokrewieństwa) ale także 
informacji o wykonywanych zawodach oraz o datach i godzinach urodzeń, 
zaślubin lub zgonów. Dokumenty te pokazują nadto, iż rodziny rzymsko-
katolickie, osadzone w kluczu rejowieckim i będące zresztą w mniejszości, 
mieszkały wówczas jedynie w Rejowcu oraz w Wereszczach Małych324.

Paroch rejowiecki Bazyli Koźmiński325, sprawujący Obowiązki Urzędnika 
Stanu Cywilnego, sporządził do końca 1810 roku, a więc w ciągu ostatnie-
go kwartału, łącznie 9 aktów urodzenia i 4 akty zgonu dotyczące osób za-
mieszkałych na terenie dóbr Rejowca (pierwsze akty ślubów zostały spisane 
w lutym 1811 roku). Szczegóły aktów dotyczących mieszkańców klucza re-
jowieckiego z roku 1810 przedstawiono w tabelach 13 i 14. 

Natomiast proboszcz pawłowski – hr. Józef Korczak Komorowski rozpo-
czął prowadzenie księgi aktów urodzeń z dniem 1 stycznia 1811 roku W latach 
1811-1815 sporządził on jedynie 1 akt urodzenia dla osoby wyznania rzym-
skokatolickiego z terenu klucza rejowieckiego. Był to Jan Cybulski, ślusarz 
z Rejowca, który zgłosił urodzenie córki Agnieszki Antoniny (15 stycznia 1811 
r.)326. Świadkami przy jego spisaniu byli Jan Kostrzewski, kuchmistrz hrabiny 
Ossolińskiej oraz sławetny Stanisław Kuźmiński, rzeźnik. Następny akt uro-

322 Za nieruchomości uważano np. zbiory na pniu i owoce na drzewach, podobnie zwie-
rzęta pociągowe i ogrodzenia, jako przedmioty przez właściciela gruntu na tymże umieszczone; 
ibidem, s. 191-192.

323 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju…, op. cit., s. 355.
324 Pierwsze ślady zamieszkiwania w Wereszczach Małych osób wyznania rzymskokatoli-

ckiego pochodzą z akt parafii w Pawłowie sporządzonych w 1819 r.
325 APL, ChKGk, ks. 220, op. cit., k. 4v, 9.
326 APL, USC rk Pawłów, Ksiega Aktow Urodzeń Gminy i Parafii Pawłowskiey w Pawłowie 

w Powiecie Chełmskim. Rok 1811, akt nr 3, (mf 382798-382811).
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dzenia dotyczący mieszkańca klucza pochodzi z roku 1819327 i przygotowany 
został w związku z urodzeniem się syna Jędrzeja w rodzinie Szymona Dobro-
wolskiego, włościanina z Wereszcz Małych. 

Z pawłowskich aktów urodzin sporządzanych przed 1826 rokiem wynika 
też niedwuznacznie, iż w granicach tej jednostki osadniczej istniało Miasto 
Żydowskie, czyli rodzaj enklawy wydzielonej zapewne z inicjatywy samych 
mieszczan wyznania mojżeszowego.

Należy przy tym podkreślić, iż dochodziło wówczas wśród osób zamiesz-
kałych w dobrach rejowieckich do zmian obediencji wyznaniowej. Przykładem 
może być zawarcie małżeństwa w kościele pawłowskim przez Wojciecha Ku-
czyńskiego, kucharza Marianny Ossolińskiej z jej garderobianą – Anną Kowa-
lewską, obojga ochrzczonych w cerkwi328. Ślub odbył się 8 maja 1811 roku. Po-
dobnie dokonał zmiany wyznania Szymon Tarnogórski, włościanin z Rejowca, 
ochrzczony w miejscowej cerkwi, wiążąc się rzymskokatolickim węzłem mał-
żeńskim z Anna Bogucką, służącą ekonoma rejowieckiego329. W przypadkach, 
gdy którekolwiek z nowożeńców nie dysponowało kościelnym (cerkiewnym) 
aktem urodzenia, sporządzany bywał urzędowy akt znania, oparty na zezna-
niu dwóch świadków potwierdzających wiek nupturienta. Taki akt sporządził 
był, jako burmistrz Rejowca, Pantaleon Artemowicz na początku swego urzędo-
wania dla rejowieckiej mieszczki Anny Wnukówny z okazji jej zamążpójścia za 
owdowiałego włościanina z Majdanu Krzywowolskiego, Michała Grzywnę (ślub 
odbył się 13 października 1811 r.)330. Jak widać, istniały już wówczas możliwości 
zawierania małżeństw między osobami pochodzącymi z różnych parafii i dóbr. 
Katolikami byli również inni nowożeńcy z Rejowca, Szymon Sobakiewicz, Magi-
ster Kunsztu Sukienniczego i Anna Ostrowska, także córka sukiennika331.

Interesujące, że w system akt cywilnych stanu wpisali się szybko również 
Żydzi rejowieccy, mimo, iż mieli własną gminę i własny zarząd.

Duplikaty akt składano początkowo w archiwum Sądu Pokoju w Cheł-
mie, a następnie w Krasnymstawie, gdzie poddawane były formalnemu 
sprawdzeniu. 

Niejako na marginesie tych wiadomości warto dodać, iż śladem polskich 
synodów rzymskokatolickich z XVII w., polecających proboszczom prowa-
dzenie kościelnych akt stanu cywilnego, poszedł także kościół unicki. Otóż 
wzmiankowany już w innym miejscu książki synod zamojski z roku 1720, 
odbywający się pod przewodnictwem nuncjusza papieskiego Hieronima 

327 Nie zachowały się księgi akt urodzeń z lat 1816-1818.
328 Wojciech Kuczyński został ochrzczony w cerkwi rejowieckiej, natomiast Anna Kowalewska 

– przez parocha cerkwi p.w. św. Praksedy w Husynnem. Obydwie cerkwie do roku 1875 były świą-
tyniami unickimi; vide D. Kawałko, Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994, s. 73.

329 APL, USC rk Pawłów, Księga Aktow…, op. cit., akt nr 21.
330 Ibidem, akt ślubu nr 28.
331 Ibidem, akt ślubu nr 1.
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Grimaldiego, zobowiązał wszystkich parochów do prowadzenia czterech 
ksiąg dotyczących wiernych. Miały to być Status animorum, czyli księga 
zawierająca indywidualne informacje o każdej rodzinie wyznania greckouni-
ckiego zamieszkującej na terenie danej parafii oraz księgi: ochrzczonych, 
zaślubionych i zmarłych332. Jak wynika z badań Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II, prawie wszystkie księgi „Status animorum” sprzed 
1800 r. nie zachowały się do naszych czasów333. Także cerkiewne księgi sta-
nu cywilnego z parafii rejowieckiej – o ile były prowadzone przed wejściem 
w życie kodeksu Napoleona – również się nie zachowały. Akt znania, jaki 
wypisał Pantaleon Artemowicz jednej z mieszkanek Rejowca w 1811 roku 
z okazji jej ślubu, każe domniemywać, iż wcześniej parochowie rejowieccy 
systematycznie ksiąg stanu cywilnego nie sporządzali.

Od roku 1838 zaczęto również prowadzić w gminach tzw. księgi ludności 
stałej334, polecając wójtom i burmistrzom miast, aby przy sprawdzaniu tych 
ksiąg, zwracali uwagę na wpisywanie dokładnego wieku życia starozakon-
nych, na podstawie Akt Urodzenia, które z Akt [stanu cywilnego] przez Urzęd-
ników Stanu Cywilnego prowadzonych (…) do Xiąg Ludności w oddzielnych 
Plikach dołączone bydź powinny335. W razie niemożliwości uzyskania metryki 
urodzenia, każdy Żyd, podobnie jak chrześcijanin, winien złożyć wspomnia-
ny już akt znania podpisany przez Świadkow, który obejmować powinien jak 
naydokładniey powody, dla których Akt urodzenie niemogł bydź złożonym (…) 
Przy tey Czynności Burmistrze Miast zażądaią od Starozakonnych certyfikatow 
udowadniaiących ich prawdziwe nazwiska. Sprawie tej rząd gubernialny po-
święcał uwagę w następnych latach kilkakrotnie. Dokładność wieku osób 
wpisywanych do ksiąg ludnościowych służyła bowiem władzom gubernial-
nym jako podstawa kwalifikowania mężczyzn do służby Wojskowey336.

Ponadto, w związku ze sposobem prowadzenia wspomnianych ksiąg, 
Rząd Gubernialny pismem z dnia 19 czerwca/1 lipca 1839 r. zobowiązał 
władze gminne do wyśledzenia (sic !) czem się każden ze Starozakonnych 
zatrudnia i z czego się utrzymuie, a także do przekonania się, czyli Każdy ze 
Starozakonnych prawnie lub bez przesiedlenia w dotychczasowym mieyscu za-
mieszkania i godziwem sposobem utrzymuie się337.

Jak wynika z analizy blisko 160 aktów urodzenia sporządzonych w latach 
1837-1842 dla starozakonnych zamieszkałych w Rejowcu, najliczniejsze grupy 
usługowo-zawodowe stanowili wyrobnicy (43 przypadki), krawcowie (22 przy-

332 B. Kumor, Księgi „Status animorum” w diecezjach polskich (do roku 1818), „Przeszłość 
Demograficzna Polski”, t. 1, 1967, s. 95.

333 Ibidem, s. 101.
334 APL, RGL, Woj. ks. 18, s. 137.
335 Ibidem.
336 Ibidem, s. 349.
337 Ibidem, s. 1138.
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padki), handlarze (15 przypadków) oraz włościanie (sic !) i spekulanci (po 13 
przypadków). Pojedyncze lub nieliczne przypadki dotyczyły takich zawodów 
jak. szklarz, smolarz, kramarz, tokarz, dzierżawca młyna, młynarz, garbarz pie-
karz, łaziebnik, malarz, murarz, pilarz drewna, gonciarz, kataryniarz, murarz, 
czapnik, szewc, rzeźnik, złotnik, szkolnik, furman, grzebieniarz, służący. Poda-
ny zestaw zawodów dowodzi z jednej strony znacznego zbiednienia miejscowej 
diaspory żydowskiej, z drugiej zaś uprawiania przez nią zawodów, rzemiosł lub 
usług, które pozwalały poszczególnym rodzinom na jako taką egzystencję.

Tymczasem, o czym donosiły późniejsze znacznie raporty Komisji Rządo-
wej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, Burmistrze w prowadzeniu Akt Sta-
nu Cywilnego (dla niechrześcijan) dopuszczali się dosyć często uchybień nie tyle 
w złym zamiarze, jak z niewiadomości przepisów o tych dokumentach, przez co 
bywali narażeni na kary prawem zastrzeżone338. Chcąc uporządkować sytuację, 
KRSWiD wydała w 1858 roku (dopiero !) broszurę, adresowaną głównie do 
burmistrzów, pt. O Aktach Stanu Cywilnego w cenie 45 kopiejek za egzem-
plarz. Do tego przynajmniej więc czasu wypada informacje zawarte w aktach 
mojżeszowych stanu cywilnego traktować ze stosownym dystansem, mając 
świadomość, iż mogą być obarczone różnymi błędami i nieścisłościami.

Dodajmy, iż teren meldowania przypadków urodzeń w rodzinach wyzna-
nia mojżeszowego burmistrzom rejowieckim był dość rozległy i obejmował 
poza kluczem rejowieckim m.in. Hruszów, Niedziałowice, Bzite, Siennicę 
Różaną i Nadolną, Żdżanne, Krupe, Kulik, Krzywowolę, Krasne, Liszno, Ka-
nie, Wólkę Kańską, Busieniec Pawłów, Siedliszcze, Bezek oraz Mogielnicę. 
(Podobne akta dla starozakonnych w obrębie powiatu krasnostawskiego 
prowadzono jeszcze w Chełmie, Gorzkowie, Krasnymstawie, Świerżach, 
Tarnogórze, Turobinie Wojsławicach i Żółkiewce339).

Niestety, brak ksiąg mojżeszowych stanu cywilnego z lat 1853-1869340 
uniemożliwia odtworzenie struktury zawodowej starozakonnej części miesz-
czan rejowieckich. Na podstawie jednak ówczesnej kondycji ekonomicznej 
miasteczka można domniemywać, iż struktura ta w niewielkim tylko stopniu 
różniła się od wcześniej przedstawionej.

W tabelach nr 13 i 14 przedstawiono zapisy urodzeń i zgonów w kluczu 
rejowieckim w okresie od października do grudnia 1810 roku.

338 APL, RGL, Akta Generalia tyczące się Bóżniczych Dozorów, ks. 1725, s. 46.
339 Ibidem, s. 53, 1858 r.
340 Zachowały się ksiegi małżeństw z lat 1837-1859 oraz księga urodzeń, małżeństw i zgo-

nów z roku 1856.
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Tabela 13. Urodzenia w kluczu rejowieckim w okresie X-XII.1810 r.

Nazwa 
miejsco-

wości

Urodzenia w kluczu rejowieckim
Imię 

i nazwisko 
ojca dziecka 

oraz wiek

Zawód 
ojca

Imię i nazwi-
sko panieńskie 

matki oraz 
wiek

Imię 
potomka 

i data jego 
urodzenia

Dane osobowe świadków zgłoszenia 
urodzenia

Rejowiec

Józef Metel-
ski1 lat 35 kucharz 

dworski

Franciszka z d. 
Backiel lat 23

Franciszek 
– 4.10.1810

Stanisław Ostrowski – sukiennik lat 40,
Jan Kostrzewski – kucharz dworski 
lat 37

Jan Zając2 
lat 45 kowal

Zofi a z d. Żu-
kówna lat 30

Jędrzej – 
29.11.1810

Grzegorz Słonczewski – włościanin 
lat 46,
Mikoła(j) Być – włościanin lat 37

Ignacy 
Domownik3 
lat 36

szewc
Ewa z d. Skar-
bińska lat 24

Anna –
14.12.1810

Wawrzyniec Ostrowski – sukiennik 
lat 35,
Bazyli Trochim – szewc lat 40

Franciszek 
Wóycicki4 
lat 38

murarz
Anastazja z d. 
Błaszczukówna 
lat 25

Barbara 
– 9.12.1810

Jan Kostrzewski – kucharz dworski 
lat 31,
Kazimierz Kutasiewicz- murarz lat 30

Stanisław 
Kuźmiński5 
lat 40

rzeźnik
Agata z d. Jur-
kiewiczówna 
lat 32

Wiktoria –
26.12.1810

Szymon Raczkowski – rzeźnik lat 38,
Stanisław Ostrowski – sukiennik lat 43

Joś Dawido-
wicz6 lat 45
(starozakonny)

miesz-
kaniec 
rejowiecki

Ester z d. Joh-
lówna lat 30

Sawel – 
28.12.1810

Abuś Boruchowicz – gorzelnik lat 50,
Lipa Ickowicz – szynkarz lat 45

Wólka 
Rejowie-
cka

Jan Słączyński 
lat 30

włościanin 
na gruncie 
osiadły7

Marianna z d. 
Ostaszewska 
lat 22

Łukasz – 
12.10.1810

Wojciech Błażczuk – lokaj dworski 
lat 31,
Gmiter Kassjan – włościanin lat 35

Mikołaj Śliwa8 
lat 25 włościanin 

Tatiana z d. 
Chajnówna 
lat 24

Marcin – 
13.11.1810

Piotr Chaj – szewc z Rejowca lat 30,
Łukasz Kuczma9 - tkacz z Rejowca 
lat 48

Kobyle Michał Ska-
wron10 lat 28

włościanin Marianna z d. 
Krychówna 
lat 25

Franciszka 
– 4.11.1810

Jan Kostrzewski – kucharz dworski 
lat 31,
Szymon Raczkowski – rzeźnik 
z Rejowca lat 40

Opracowanie własne

1 APL, USC rgu Rejowiec, Rejestr Aktow Urodzin Stanu Cywilnego Gminy y Parafii rg Rejowieckiey. 
Rok 1810, (mf. 384341-384349), akt nr 1. Zachowano oryginalną pisownię nazwisk i imion. Księga uro-
dzeń sprawdzona w chełmskim Sądzie Pokoju w dniu 4 stycznia 1811 r.

2 Ibidem, akt nr 6.
3 Ibidem, akt nr 7.
4 Ibidem, akt nr 8.
5 Ibidem, akt nr 9.
6 Ibidem, akt nr 11.
7 W znaczeniu: pochodzący z rodu od dawna w Wólce Rejowieckiej zamieszkałego; ibidem, akt nr 2.
8 Ibidem, akt nr 5.
9 W innych aktach jako Łukasz Kuźma.
10 W innych aktach jako Michał Skowron; ibidem, akt nr 4.
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Tabela 14. Zgony w kluczu rejowieckim w okresie X-XII.1810 r.

Nazwa 
miejsco-

wości

Zgony w kluczu rejowieckim
Imię i nazwisko 

osoby zmarłej oraz 
wiek

Data zgonu
Imię i nazwisko matki, ojca 
lub innego członka rodziny 

i wiek

Dane osoby zgłaszającej 
zgon

Rejowiec

Reyszla Cyferblat1 
lat 2 22.10.1810 Józef Cyferblat – zegarmistrz 

lat 35, ojciec zmarłej
Żawel Teper lat 50, dziadek 
Reyszli, teść Józefa

Elena Legaszewska2 
l. 35 18.10.1810 Jan Lega- brat zmarłej, lat 60, Ewit Lega – lat 45, mąż 

zmarłej

Rubie
Jan Kość3 lat 21 12.11.1810 Fedory Kość – rolnik, lat 45, 

ojciec zmarłego
Fedory Kość – włościanin, lat 
45, ojciec zmarłego

Mekita Panasuk4 
lat 45 12.11.1810 Pelahia Panasuk - lat 38, żona 

zmarłego
Gmiter Krokosz, włościanin, 
lat 50, sąsiad zmarłego

Opracowanie własne

1 APL, USC rgu Rejowiec, Ksiega Aktow Zeyść Gminy Parafii rg Rejowieckiey w Powiecie Chełmskim 
Departamencie Lubelskim na Rok 1810, akt nr 1.

2 Ibidem, akt nr 6.
3 Ibidem, akt nr 4.
4 Ibidem, akt nr 5.

Przyglądając się powyższym danym tabelarycznym, warto zauważyć, iż 
nie wszystkie z nich można przyjmować za wiarygodne (wiek świadków 
zgłoszenia urodzeń341). Analiza późniejszych duplikatów potwierdza ten 
fakt, co jednak nie umniejsza znacząco wartości prawnej i faktograficznej 
sporządzanych dokumentów. Domniemywać można, że zapewne same oso-
by, obecne przy spisywaniu aktów i każdorazowo indagowane o liczbę prze-
żytych lat, podawały różny wiek, nie przywiązując do tej sprawy należytej 
wagi. Spostrzeżenie to dotyczy także osób wyznania mojżeszowego342.

Nieścisłości występowały również przy zapisywaniu niektórych nazwisk; 
w przypadku osób niepiśmiennych, a wśród grekokatolików była ich domi-
nująca większość, decydowało często środowiskowe brzmienie nazwiska 
(niekiedy istotnie je zniekształcające). Nierzadko takiego zniekształcenia, 
podejrzewam, dokonywała osoba sporządzająca akt, a nie zawsze był to sam 
paroch, o czym świadczą różne charaktery pisma występujące w księgach 
akt stanu cywilnego, prowadzonych przez tego samego duchownego.

Mieszkańcy klucza, nieprzyzwyczajeni do sporządzania takich dokumen-
tów, traktowali nierzadko te urzędowe czynności jako uciążliwą koniecz-

341 Dotyczy to wieku Stanisława Ostrowskiego, rejowieckiego sukiennika (w dwu różnych 
aktach urodzenia zapisano inny wiek życia; 40 i 43 lata) oraz Jana Kostrzewskiego, kucharza 
dworskiego. 

342 Wymieniony jako świadek, szynkarz Lipa Ickowicz podał 45 lat jako swój wiek, tym-
czasem przy zgłoszeniu jego zejścia w roku następnym (16 marca 1812 r.) w akcie zgonu 
zapisano mu wiek 50 lat. 
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ność, a nie jako prawną instytucję, której konsekwencji często sobie w pełni 
nie uświadamiali.

Warto też na marginesie powyższych rozważań odnotować różnice wieku 
między niektórymi współmałżonkami, co oznaczałoby, iż w przypadku męż-
czyzn mogły to być ich drugie małżeństwa lub późne ożenki.

Z punktu widzenia ciągłości (wymieralności) rodów interesujący wydaje 
się być wykaz nazwisk mężczyzn wraz z imionami z lat 1811-1851343 będą-
cych wyznania greckokatolickiego i po raz pierwszy notowanych w aktach 
stanu cywilnego Rejowca i wsi doń należących. Wykaz taki zamieszczono 
w tabeli 20 (aneksy), zachowując układ alfabetyczny nazwisk i uwzględnia-
jąc rodzaj zdarzenia (narodziny, zaślubiny, zgon). W skali pokoleniowej jest 
to okres obejmujący ponad półtorej generacji, co pozwala na sformułowanie 
pewnych uogólnionych wniosków o charakterze demograficznym. 

Należy dodać, iż według informacji przesłanej przez plebana rejowieckie-
go do chełmskiego konsystorza, w Rejowcu mieszkało wonczas 350 osób 
obrządku unickiego, zaś we wsiach do klucza należących – 405 (stan na 
dzień 13 maja 1811 r.)344. W ciągu 9 lat ogólna liczba wiernych tego wyznania 
zmalała niewiele - do 730 osób (stan na dzień 6 marca 1820 r.)345. 

W kontekście danych statystycznych z roku 1819, o których piszę niżej 
bardziej szczegółowo, podane przez parocha liczby (nawet z uwzględnie-
niem Stajnego, włączonego do parafii rejowieckiej), wydają się być zawyżo-
ne o około 40 osób.

Dla obecnych mieszkańców zamieszkałych w miejscowościach dawnego 
klucza rejowieckiego wspomniany wyżej wykaz może stanowić niezbędną in-
formację ułatwiającą odtworzenie linii rodowych. Jednocześnie umożliwia on 
w miarę precyzyjne umiejscowienie w czasie pojawienie się nowego folwarku 
w kluczu rejowieckim (Kostunin) oraz Majdanu Rubieńskiego jako kolejnej 
wypustki osadniczej Rubiego, którą zaludniano początkowo elementem na-
pływowym z Kurpiów i Mazur346 oraz włościanami miejscowymi, następnie zaś 
przybyszami niemieckimi (prawdopodobnie z dawnych Prus Wschodnich).

Liczbę nowych nazwisk w poszczególnych miejscowościach klucza oraz 
w poszczególnych latach objętych badaniami zamieszczono w tabeli 16, na-
tomiast graficzny obraz przedstawionych w niej danych ilustruje rysunek 1. 

W uzupełnieniu tabeli 20 dodam, że w roku 1826 wprowadzono do prak-
tyki łączenie sporządzania aktów urodzeń z chrztem niemowląt, w którym 
obowiązkowo musieli uczestniczyć rodzice chrzestni (mężczyzna i kobie-

343 W Archiwum Państwowym w Lublinie brak duplikatów akt z lat 1822, 1825, 1838-1840 
i 1848; również tych samych akt brakowało podczas spisywania i przenoszenia dokumentów 
z cerkwi pounickiej do kościoła parafialnego w Rejowcu p.w. św. Jozafata w 1917 r.

344 APL, ChKGk, ks. 220, op. cit., k. 3, 10.
345 Ibidem, k 5v, 8.
346 Ze wspomnień ustnych Zofii Kowalczykowej (1873-1963).
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ta)347. Natomiast od roku 1827, według zwyczaiu Cerkwi wschodniey, zaczęto 
łączyć chrzest z bierzmowaniem348.

Należy też zwrócić uwagę na kształtowanie się niektórych nazwisk rodowych 
i ich różnicowanie się na skutek, jak można przypuszczać, środowiskowych 
zniekształceń. Za wzorcowy wręcz ich przykład może służyć ród Słomczyńskich 
(Słączewski – Słoczyński – Słomczański – Słomczeński – Słomczyński – Słon-
czeński – Słonczewski – Słonczyński – Słończyński – Słowczeński – Słuczyński). 
Odmiany nazw rodów dotyczyły także m.in. Josyczów, Korniejów, Kremskich, 
Kuniców, Lipków, Moradewiczów, Trociów, Usyków, Wiśniewskich i Zieniów. 

W powyższym rejestrze nazwisk rodowych nie uwzględniono ludności 
żydowskiej, która do 1825 roku włącznie posługiwała się jedynie nazwiskami 
tworzonymi od imienia ojca, co utrudniało w poważnym stopniu identyfika-
cję rodów. Również wprowadzona w roku 1826 odrębna rejestracja osób wy-
znania mojżeszowego, połączona z nadawaniem im nowych, oryginalnych 
nazwisk rodowych, nie pozwala na ustalenie powiązań rodzinnych. Główna 
trudność polega na tym, iż przeważająca liczba dorosłych synów przy spo-
rządzaniu akt stanu cywilnego przybierała zupełnie inne nazwiska, niż na-
zwiska ojców. Analiza ponad 300 nazwisk mieszczan rejowieckich wyznania 
mojżeszowego z lat 1826-1836 zapisanych w księgach urodzin pokazała, iż 
niewielu synów dziedziczyło po ojcach nazwiska rodowe. Można więc przy-
jąć, iż przez pierwszych kilkanaście lat tworzyły się nowe pnie rodowe Ży-
dów rejowieckich. (Prowadzenie wspomnianych akt stanu cywilnego staro-
zakonnych w pomniejszych miastach powierzono w 1825 r. burmistrzom349). 

Tabela 15. Liczbowe zestawienie nowych nazwisk zarejestrowanych w aktach stanu cywilne-
go cerkwi rejowieckiej rgu w latach 1811-1851350

Rok

Miejscowości i folwarki klucza rejowieckiego

Rejowiec
Wólka 

Rejowie-
cka

Kobyle Kostunin 
-folwark

Weresz-
cze Małe Rubie

Majdan 
Rubień-

ski
Razem

1811 30 15 13  --- 1 9 --- 68
1812 9  3  7 --- 3 6 28

347 APL, USC rgu Rejowiec, Księga Dwuręczna czyli Duplikat Aktow CywilnoReligiynych 
Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Parafii Miasteczka Rejowca Obrządku Ruskokatolickie-
go, poczynaiąca się od dnia 1 stycznia 1826O Roku położoney w Obwodzie Krasnostawskim Po-
wiecie Chełmskim Woiewództwie Lubelskim Dekanacie Krasnostawskim, ks. 38.

348 APL, USC rgu Rejowiec, Ksiega Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Parafii 
Rejowieckiey na Rok 1827 Obrządku Ruskokatolickiego poczynaiacy się od dnia 1go Stycznia. Po-
łożoney w Obwodzie Krasnostawskim w Powiecie Chełmskim Wojewod. Lubelskim w Dekanacie 
Krasnostawskim, ks. 39.

349 AGAD, KRPiS, Dokumenty, ks. 1848, s. 83.
350 Nie zachowały się akta stanu cywilnego z lat 1822, 1825, 1838-1840 i 1848.
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Rok

Miejscowości i folwarki klucza rejowieckiego

Rejowiec
Wólka 

Rejowie-
cka

Kobyle Kostunin 
-folwark

Weresz-
cze Małe Rubie

Majdan 
Rubień-

ski
Razem

1813 11  1  4 --- --- 4 20
1814  8  4  3 --- --- --- 15
1815  8 - -  1 ---  2 1 12
1816  2  1  3 --- --- --- 6
1817  6  3  2 --- --- 1 12
1818 3  5  9 ---  1 1 19
1819  8  1 --- --- --- 2 11
1820  7  4 --- --- --- 1 12
1821  7  --- --- --- --- 2 9
1823  4  ---  8 --- --- 2 14
1824  2  1  1 --- --- 2 6
1826  2  3  4  3 --- 1 13
1827  2  ---  3 --- --- 1 6
1828  2  ---  4  --- --- 3 9
1829  4  1  1  1 --- 3  10
1830  2  2 1 --- --- 6 11
1831  7  ---  2 --- --- 2  12
1832  4 1 --- --- --- 4 9
1833  2  2  6  1 --- 5  16
1834  4  2  3 --- --- 3 5  17
1835  2  1  3 --- 1 1 --- 8
1836  4  2  1  2 --- 6 4  19
1837  4  1  8 --- 2 1 ---  16
1841 8 1  7  2 2 2 2  24
1842  3  2  7 --- --- 3 1  16
1843 12  9  2  1 --- 1 1  26
1844  5  2  4 --- 1 5 1  18
1845 10  1  6 --- --- 4 ---  21
1846  6  ---  5 --- --- 2 2  15
1847  3  ---  4 --- --- --- --- 7
1849  6  2  4 --- 1 10 1 24
1850  2  1  2  1 ---  9 --- 15
1851  1  2  3 --- 2  2 2 12
Razem 200 73  131 11 16 105 19 555

Opracowanie własne
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Rysunek 1. Dynamika przyrostu liczby rodów w kluczu rejowieckim zarejestrowanych w aka-
tach stanu cywilnego cerkwi rejowieckiej rgu w latach 1811-1851.

Jak wynika z powyższego wykresu, dynamika procesów demograficzno-
osadniczych związana z napływem nowej ludności, do początku lat trzydzie-
stych kształtowała się na średnim poziomie z pewnymi spadkami i wzrostami, 
niemającymi jednak wpływu na ogólny trend. Objęcie Rejowca z przyległoś-
ciami przez hr. Tomasza Łubieńskiego oraz zatrudnienie w pałacu niektórych 
nowych pracowników spoza klucza, w minimalnym stopniu wpłynęło na licz-
bę rodzin zamieszkałych w Kobylem (w obrębie którego położona była rezy-
dencja Łubieńskich) i w innych miejscowościach tegoż klucza.

Do zmiany trendu w kierunku wzrostowym doszło po raz pierwszy na 
skutek zmiany właściciela dóbr rejowieckich w 1832 roku, co wiązało się 
m.in. z wymianą oraz liczbowym powiększeniem różnych służb obsługują-
cych pałac i folwarki. 

Wyraźniejsze zmiany demograficzne w zakresie napływu nowej ludności 
nastąpiły w drugiej połowie lat trzydziestych, kiedy to w bezpośrednim są-
siedztwie Rubiego utworzono kolonię zwaną od 1834 roku Majdanem Rubień-
skim, na którym zaczęto osadzać pierwszą falę wieśniaczej ludności przyby-
wającej prawdopodobnie z północnego Mazowsza lub z południowych Mazur, 
uzupełnioną nielicznymi miejscowymi rodzinami (Boguccy z Rubiego, Tro-
ciowie i Gołębiowscy z Kobylego). Część nowych włościan osiedliła się w sa-
mym Rubiem. Niektórzy wynajęli się za służących (parobków).
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Jednocześnie w bliźniaczym majdanie pobliskiej wsi królewskiej Niedziało-
wice zaczęli osiedlać się fabrykanci szkła351, w związku z uruchomieniem tam 
ok. 1835 -1836 roku huty szkła taflowego (okiennego). Również nieliczni nowi 
mieszkańcy Rubiego (np. Wincenty Charlicki) znaleźli w niej zatrudnienie.

Różny był status nowo osiedlanych mieszkańców Majdanu Rubieńskiego: 
od wyrobników (rodzina Gołębiowskich), poprzez szynkarza (Wincenty Kar-
kowski), po włościan gospodarujących na przydzielonych im schedach ziemi 
(Marcin Legaj, Bartłomiej Mandziuk, Tomasz Paraskiewicz, Michał Seme-
niuk, Kazimierz Stopyra, Wincenty Szajner, Bartłomiej Żelaznowski)352.

Pod koniec lat czterdziestych przybyli do Rubiego i Majdanu Rubieńskie-
go osadnicy o niemiecko brzmiących nazwiskach (nazywano ich kolonista-
mi): Blimkie (Blinke), Dubersztein, Eichorszt, dwie rodziny Felekich, Gal, 
Kapuczka, Kunystas, Pryl, Rogan, Rudman, dwie rodziny braci Saderów 
(w spolszczeniu jako Zader), Szylkie, Szwarc. Dość szybko zaklimatyzowali 
się oni w nowym środowisku i już w niedługim czasie zaczęli uczestniczyć 
jako rodzice chrzestni lub zaproszeni goście w różnych rodzinnych uroczy-
stościach organizowanych przez miejscowych rolników. Świadczą o tym 
akta stanu cywilnego Rejowca z lat 1849-1853. Pomimo tego, przez pewien 
czas zachowali jednak pewną odrębność grupową i – zapewne – kulturową.

Z uwagi na to, iż były to rodziny w okresie dzietności, szybko powięk-
szały swój stan osobowy, spodziewając się najwyraźniej stworzenia im do-
brych warunków gospodarowania, a więc i utrzymania (tabele likwidacyjne 
z 1867 r., o czym piszę bardziej szczegółowo w innym miejscu tego rozdzia-
łu, poniekąd spodziewane usytuowanie potwierdzają). Jedna z rodzin docze-
kała się nawet trojaczków(Henrietta i Henryk Galowie, listopad 1853 r.)353. 
Czekały jednak kolonistów ze strony władz rosyjskich w okresie uwłaszcze-
niowym trudne wyzwania i nie wszyscy je zaakceptowali, co spowodowało 
wyjazd części z nich z klucza rejowieckiego.

Zdaniem wnikliwego badacza niemieckiej problematyki kolonizacyjnej 
w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego w XIX wieku i jej 
znawcy - Wiesława Śladkowskiego, różne były przyczyny napływu włościań-
stwa germańskiego na tereny Polski porozbiorowej. W tym jednak przypad-
ku wchodziły w grę dwa zasadnicze powody: pustki powstałe w majętności 
rejowieckiej po przemarszach wojsk napoleońskich i rosyjskich w latach 
1806-1815 oraz związana z tym niska cena ziemi354. 

351 APL, USC rgu Rejowiec, Księga Duplikat zwana Gminy i Parafij Rejowieckiey r.g. Uro-
dzonych, Zaślubionych i Zmarłych w Roku 1837, ks. 49.

352 Vide tabela 15.
353 APL, USC rgu Rejowiec, Księga Duplikat Aktów Cywilno-Religiynych Urodzin, Mał-

żeństw i Zeyść z Parafii rit. grae. unit. Rejowieckiey na rok 1853, ks. 61.
354 W. Śladkowski, Gospodarstwo kolonistow niemieckich w południowo-wschodniej części 

Królestwa Polskiego (1815-1864), „Annales UMCS”, Sectio F, vol.18, z. 5, 1963, s. 118.
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Woronieckiemu chodziło prawdopodobnie również o pilne zagospoda-
rowanie znacznie wcześniej opuszczonych gruntów (wieloletnich pustek), 
zwykle w takich przypadkach już zarosłych krzewami i drzewami (brak 
rodu Borysów w Rubiem, mieszkających tam jeszcze za czasów Bogusława 
Reya, a potem inkorporowanych do Kobylego, przypuszczenie to poniekąd 
potwierdza). Pisał zresztą przytaczany W. Śladkowski, iż koloniści w mająt-
kach prywatnych osadzani byli przede wszystkim na gruntach wymagających 
przygotowań do uprawy, gdyż ziemi już gotowej otrzymywali niewiele355.

Pojawienie się Ankommlingów w Majdanie Rubieńskim odbyło się na fali 
przesiedleń roku 1847356, w trzysta lat po lokacji Rejowca, co ma także pewną 
wymowę historyczną. Był to, jak wyliczył W. Śladkowski357, rok, w którym 
na terenie powiatu krasnostawskiego pojawiło się ogólnie 112 osad (rodzin) 
niemieckich, by do roku 1863 zmniejszyć się o 26, czyli o 23,2%. 

W Rubiem i Majdanie Rubieńskim natomiast (od 1863/1864 roku funkcjo-
nujących pod współczesnymi nazwami Rybiego358 i Majdanu Rybieńskiego) 
liczebność rodzin niemieckich w latach 1847 - 1867 per saldo spadła z 15 do 12, 
przy jednoczesnym wyjeździe 10 rodzin i przybyciu 7 nowych osad. Można 
przypuszczać, iż jednym z powodów, tak znacznej reemigracji kolonistów nie-
mieckich mogły być nie tyle nieadekwatne do oczekiwanych warunki życia, 
co odmowa przyjęcia poddaństwa ruskiego w latach 1864-1866, która wyklu-
czała otrzymanie na własność ziemi dzierżawionej od Woronieckiego359.

Zachęcając włościan niemieckich, w tym zaś przypadku pruskich360, do 
osiedlania się m.in. na terenie Ziemi Chełmskiej, władze rządowe w Warsza-
wie spodziewały się, iż zaszczepią oni wśród tubylczej ludności nowe wzorce 
gospodarowania znane gdzie indziej361.

355 Ibidem, s. 130.
356 Ibidem, s. 130; brak wymienionych nazwisk kolonistów niemieckich w tabeli prestacyj-

nej dla Kobylego i Rubiego z roku 1846; APL, RGL, Rep. 5. Tabele, Skarb. ks. 209, Tabella 
wykazująca uposażenie, obowiązki i powinności Rolnikow po Wsiach i Miasteczkach osiadłych 
we wsiach Kobyle y Rubie do Dóbr Głównych Rejowiec należące własności J.O. Xięcia Adama 
Korybuta Woronieckiego Parafij Pawłów, Gminie Rejowcu Okręgu Chełmskim Powiecie Kras-
nystawskim Guberni Lubelskiej, op. cit., s. 1092-1123.

357 W. Śladkowski, Kolonizacja niemiecka w południowo-wschodniej części Królestwa Pol-
skiego w latach 1815-1915, Lublin, 1969, s. 53, tab. 5.

358 Podejrzewam, iż zmiana nazwy własnej tej wsi spowodowana była błędnym, niejako 
„spolszczonym” odczytaniem jej rosyjskiej wersji (w języku rosyjskim „y” oznacza „u”). Zmia-
na następowała stopniowo w ciagu 1863 i 1864 r., o czym świadczą zapisy w aktach stanu 
cywilnego parafii unickiej w Rejowcu z tamtych dwóch lat.

359 W. Śladkowski, Kolonizacja niemiecka …, op. cit., s.103-104.
360 Ibidem, s. 120. Ustne przekazy w tej sprawie najstarszych mieszkańców Rybiego 

z ubiegłego wieku znajdują potwierdzenie w badaniach W. Śladkowskiego.
361 W. Śladkowski, Koloniści niemieccy, a środowisko, wzajemne wpływy i oddziaływanie, 

„Annales UMCS”, Sectio F, vol. 20, z. 10, 1965, s. 162.
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Należy bowiem dodać, iż już w drugiej połowie wieku XVIII w Europie 
Zachodniej, w tym także na terenie Niemiec, zaczęto poszukiwać nowych 
metod gospodarowania ziemią. Polskie czasopiśmiennictwo gospodarcze 
z tamtego okresu dość skrupulatnie informowało o nich zainteresowanych 
właścicieli ziemskich362. Jednocześnie podejmowaliśmy własne inicjatywy 
w zakresie reformy rolnictwa. Popularne zwłaszcza były pomysły oczyn-
szowania włościan, gdzieniegdzie zresztą wdrożone363. Zajmowano się też 
sprawą mechanizacji uciążliwych prac w gospodarstwie, w której Niemcy 
przodowali (polecano np. wprowadzanie napędzanych wołami sieczkarń 
i młockarń do zboża).

Dziewiętnastowieczne zmiany w rolnictwie, skutkujące w zachodniej 
Europie odchodzeniem od systemu trójpolowego oraz przechodzeniem na 
system płodozmienny364, mogły być – i na to z pewnością w Warszawie liczo-
no – kolportowane przez niemieckich osadników na południowo-wschodnie 
tereny Królestwa. Nie uwzględniano jednak faktu, iż był to - co zauważył 
przytaczany W. Śladkowski - element dość słaby ekonomicznie, już w ma-
cierzystych dobrach odstający poziomem uprawy roli od średnio nawet sy-
tuowanych współziomków. Nadto przybyszów osiedlających się na terenie 
powiatu krasnostawskiego uposażano w inwentarz gospodarski o połowę 
słabiej, niż np. w powiecie zamojskim, gdzie każdy z osiedleńców otrzymał 
wołu i co najmniej 2 konie365. Na szczęście po roku 1848 ta niekorzystna 
sytuacja zaczęła się powoli poprawiać366. Jeszcze w roku 1850 powiat krasno-
stawski należał do tych, w których pogłowie bydła było najniższe367, co oczy-
wiście rzutowało również na możliwości rozwojowe niemieckich osadników, 
Rubiego i Majdanu Rubieńskiego nie wyłączając.

Łubieński, po nim zaś Woroniecki, próbowali sami dokonywać zmian w po-
siadanych folwarkach (za Woronieckiego utworzone zostały folwarki Kadzin, 
i – ok. 1864 roku – Adamów), atoli nie transponowały się one automatycznie na 
gospodarstwa chłopskie. Zainstalowanie prototypowej młocarni przez Tomasza 
Łubieńskiego w Rejowcu oraz późniejsze wprowadzenie ziemniaków do upra-
wy na gruntach cerkiewnych nie oznaczały jeszcze generalnego odejścia od tra-
dycyjnej, ekstensywnie usposobionej gospodarki rolnej.

362 Vide I. Turnau, Materiały do dziejów rolnictwa z polskich czasopism gospodarczych II po-
łowy XVIII wieku, „Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego”, t. 3, z. 2, 1960, s. 7-60.

363 Ibidem, s. 17.
364 T. Sobczak, Tematyka gospodarstwa wiejskiego w polskich czasopismach rolniczych z lat 

1803-1830, „Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego”, t. 3, z. 2, 1960, s. 103.
365 M. Żychowski, Osadnictwo rolnicze kolonistów niemieckich w Królestwie Polskim w la-

tach trzydziestych-sześćdziesiątych XIX w., „Kwartalnik Historyczny”, r. 64, t. 2, 1957, s. 69.
366 Ibidem, s. 75.
367 T. Sobczak, Zmiany w stanie ..., op. cit., s. 75.
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Aby zakończyć ten istotny dla pracy wątek, należy zauważyć, że z uwagi 
na brak w pobliżu Rejowca zboru protestanckiego, pierwsi koloniści chrzci-
li swoje dzieci zapewne sami (z wody) lub w cerkwi, zaś zmarłych chowali 
w wydzielonej części cmentarza unickiego w Rejowcu (pierwszy pochówek, 
a był to pogrzeb 5-letniej córeczki Rudolfa Zadera, odbył się ok. 11 września 
1849 roku)368. Niewykluczone, iż tak właśnie było, skoro rejestrowali oni zmia-
ny stanu cywilnego u parocha oraz uczestniczyli w chrztach, połączonych 
z bierzmowaniami, u rodzin tubylczych. W późniejszym czasie otworzyli oni 
w Rubiem własna szkółkę oraz kaplicę przy niej. Zachowany w tej wsi cmen-
tarz ewangelicki powstał najprawdopodobniej dopiero po kasacie unii369.

Analizując dane zawarte w tabeli 20, dotyczące przekroju zawodowego 
chrześcijańskich mieszkańców klucza, stwierdziłem, iż zdecydowanie naj-
większa ich liczba utrzymywała się z uprawy roli (blisko 200 przypadków). 
Na drugim miejscu (32 przypadki) znaleźli się majstrowie kunsztu botarskiego 
(szewcy), na trzecim – wyrobnicy (25 przypadków), na czwartym zaś – tka-
cze (17 przypadków). Część obywateli klucza zajmowała się również, choć 
już rzadziej, innymi rzemiosłami, takimi jak murarstwo (10 przypadków), 
młynarstwo i szynkarstwo (po 8 przypadków) strycharstwo, czyli wypalanie 
cegieł i stolarstwo (po 7 przypadków), wreszcie, sporadycznie - sukienni-
ctwo, stelmachostwo, kowalstwo, ciesiołka, wypalanie wapna, kuśnierstwo.

Zmienną obsadę dworu stanowili natomiast kamerdynerzy (5 przypad-
ków), stangreci (2 przypadki), kuchmistrzowie (3 przypadki), lokaje (9 
przypadków), ekonomowie folwarczni (13 przypadków), pisarze dworscy 
i gminni (13 przypadków), leśniczy (7 przypadków), gajowi (8 przypadków), 
furmani (6 przypadków), fornale (4 przypadki), pastuchowie i owczarze 
dworscy (łącznie 12 przypadków). Obecność owczarzy zwłaszcza, świadczy, 
iż zaprowadzona jeszcze w czasach Mikołaja Reya-pisarza hodowla owiec 
nie zaniknęła, a wręcz stanowiła, jak się można domyślać, gwarantowane, 
choć niekoniecznie wysokie, źródło dochodu.

Natomiast pośród blisko trzystu osób płci męskiej pochodzenia żydowskie-
go, jakie zostały zapisane jako ojcowie w księgach akt urodzenia dla Rejowca 
z lat 1826-1836, można wyodrębnić trzy nierówne grupy mieszczan: niewielki 
patrycjat (2 kapitalistów, 2 faktorów, 1 arendarz młynów, 1 szmuklerz, czyli 
jubiler), grupę średniozamożną (47 handlarzy, 22 spektorów370, po 5 piekarzy, 

368 APL, USC rgu Rejowiec, Duplikat Aktów Cywilno Religijnych Urodzin, Małżeństw i Zejść 
z Parafij Riti Gracie Uniti Rejowieckiey na Rok 1849, ks. 57.

369 Ustny przekaz Władysławy Pękały (1918-2008). Jeszcze w roku 1864 w całej guberni 
lubelskiej funkcjonowały jedynie 2 kościoły, 6 domów modlitwy i 2 kaplice obediencji ewan-
gelickiej; vide AGAD, Centralne Władze Wyznaniowe (dalej jako CWW), ks. 121, s. 41.

370 Niejasny termin. Dostępne słowniki, także hebrajskie, takiego zawodu nie notują. Nie-
wykluczone, że byli to członkowie komisji targowych, sprawujący pieczę nad przestrzeganiem 
koszerności sprzedawanych przez Żydów artykułów żywnościowych, kontrolujący zgodność 



430 Marian J. Kawałko • Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531–1869

szewców i rzeźników oraz paru garbarzy i cyrulików), także szeroką grupę 
plebejuszy, w tym 74 wyrobników, 30 gospodarzy, czyli włościan, 29 krawców, 
11 grzebieniarzy, 7 spekulantów, 6 handlarzy mąką, wreszcie po 5 czapników, 
malarzy, oraz paru tokarzy, szklarzy, gontarzy oraz 1 kotlarz.

Tak oto biedny Rejowiec, pamiętający czasy Zaleskich, starał się nadal 
być samowystarczalną jednostka miejską. Jednocześnie potrafił wewnętrz-
nie podzielić zawody rzemieślnicze między, jak pisano wówczas, chrześci-
jan i niechrześcijan, aby w słabej ekonomicznie społeczności nie stwarzać 
niepotrzebnej konkurencji. Powyższa analiza taki właśnie obraz miasteczka 
kreśli. O jego ubóstwie świadczy również fakt, iż duża grupa Żydów utrzy-
mywała się z pracy na roli, a było to jedno z ostatnich zajęć, jakie prawowier-
ny wyznawca religii mojżeszowej mógł wykonywać bez przymusu.

Odrębnego omówienia wymaga Wiadomość statystyczna Obejmujaca w sobie 
Ilość Dymow osiadłych y pustych, Ludność Męzką i Żeńską, Zprzężay w Koniach 
y Wołach, Wedle stanu Obecnego, z Gmin i Przyległościow (…) oraz WYKAZ 
Należytości Liwerunkowey w Produktach i Pieniądzach na Dwory, Probostwa, 
Gromady i Miasta etc, których to danych zestawianie zakończono dnia 1 maja 
1819 roku. Wyimki z tego dokumentu zamieszczono w tabeli 16.

Niejako w nawiązaniu do przytoczonych poniżej informacji statystycz-
nych oraz w kontekście wielkości ówczesnych miast województwa lubel-
skiego i liczby mieszkańców przypadających na 1 dom (dym), ku użytkowi 
tej monografii podzieliłem umownie miejscowości na:

a) bardzo małe ( do 100 mieszkańców),
b) małe (od 101 do 300 mieszkańców),
c) średniej wielkości (od 301 do 1000 mieszkańców),
d) duże (od 1001 do 2000 mieszkańców),
e) bardzo duże (powyżej 2000 mieszkańców).
Proponując taką klasyfikację ludnościową miejscowości, uwzględniłem 

fakt, iż miast liczących ponad 2 tysiące mieszkańców było niewiele ponad 
10 (m.in. Lublin – 9873 mieszkańców, Hrubieszów – 3955 mieszkańców, 
Tarnogród – 3543 mieszkańców, Lubartów – 3040 mieszkańców, Kraśnik – 
2888 mieszkańców, Krasnystaw – 2781 mieszkańców, Szczebrzeszyn – 2777 
mieszkańców, Janów – 2616 mieszkańców, Chełm – 2358 mieszkańców, 
Biłgoraj – 2307 mieszkańców, Zamość - 2239 mieszkańców, Biszcza – 2183 
mieszkańców). Przeważała natomiast zdecydowanie grupa osad miejskich 
i wiejskich z liczbą mieszkańców od ponad 100 do blisko 1000, a więc – zgod-
nie z zaproponowaną klasyfikacją - małych i średnich.

miar i wag z obowiązującymi normami, dbający także o czystość i spokój podczas cotygodnio-
wych targów i okresowych jarmarków; vide S. Gąsiorowski, Uprawnienia i powinności…, op. 
cit., s. 473. W Łęcznej spektorzy zajmowali się kontrolą zdrowotności przyprowadzanych na 
jarmarki krów, w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się chorób odzwierzęcych.
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Wybierając dane statystyczne do tabeli 16, kierowałem się głównie daw-
nymi i ówczesnymi związkami Rejowca z innymi miejscowościami woje-
wództwa lubelskiego. Uwzględniłem przy tym porównawczo, pod względem 
demograficznym i narodowościowym, niektóre inne większe miasta.

Tabela 16. Wybrane dane statystyczne dotyczące niektórych miejscowości województwa 
lubelskiego (stan na dzień 1 maja 1819 r.)371

Nazwa 
miejsco-

wości

Liczba 
domów 

(dymów) 
zasiedlo-

nych

Liczba 
domów 

(dymów) 
niezasiedlo-

nych

Liczba miesz-
kańców, w tym 
mężczyzn (M) 

i kobiet (K)

Sprzężaj, czyli 
liczba zwierząt po-
ciągowych w danej 

miejscowości

Liczba 
Żydów

Przeciętna
liczba osób na
1 zasiedlony

dom

Chełm1 323 3 2358 (1163M + 
1195 K)

34 konie,
107 wołów 1423 7,37 osoby/dom

Rejowiec2 110 5 539 (283M+256K) 22 konie, 20 wołów 304 5,13 osób/dom
Wólka 

Rejowie-
cka3

33 1 139 (80M+59K) brak koni, 24 woły brak 4,34 osób/dom

Kobyle4 38 - 151 (82M+69K) brak koni, 38 
wołów brak 3,97 osób/dom

Rubie5 22 - 84 (42M+42K) brak koni, 18 
wołów 5 3,82 osoby/dom

Wereszcze 
Małe6 11 - 53 (28M+25K) brak koni, 8 wołów 13 4,82 osoby/dom

Stajne7 10 - 59 (32M+27K) brak koni, 14 
wołów 8 5,90 osoby/dom

Siennica 
Różana8 58 - 275(134M+141K) 6 koni, 30 wołów brak 4,74 osoby/dom

Plisków9 24 9 107 (44M+63K) 3 konie, 18 wołów 7 7,13 osób/dom

Ostrów10 20 - 85 (47M+38K) brak koni, 8 wołów brak 4,25 osób/dom

Krupe11 20 - 135 ((68M+67K) brak koni, 18 
wołów brak 6,75 osób/dom

Żdżanne12 45 1 210 (111M+99K) brak koni, 20 
wołów 4 4,77 osób/dom

Hruszów13 10 2 44(22M+22K) 5 koni, 6 wołów 5 5,50 osób/dom

371 Wykaz sporządzono na podstawie księgi APL, KWL nr 508 pn. Wiadomość Statystyczna 
Obejmująca w Sobie Ilość Dymow osiadłych y pustych, Ludność Męzką i Żeńską Zprzężay w Koniach 
y Wołach, Wedle Stanu Obecnego, z Gmin i Przyległościow na Powiaty – z Powiatow na Obwody 
– z Obwodow na Województwo Lubelskie, stosownie do Akt Obwodowych Ułożona oraz WYKAZ 
Należytości Liwerunkowey w Produktach i Pieniądzach na Dwory, Probostwa, Gromady i Miasta 
względnie Powiatow, Obwodow y całego Woiewodztwa z Ksiąg Obwodowych wyięty. Prześwietney 
Radzie Obywatelskiey Województwa Lubelskiego w Odpowiedz Jey poleceniu z dnia 26 Października 
1818 Roku do Liczby 179 PODANE. Dnia 1 Maia 1819 Roku w Lublinie. Województwo lubelskie 
obejmowało następujące ówczesne powiaty: chełmski, hrubieszowski, kazimierski, krasnostaw-
ski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, tarnogrodzki, tomaszowski i zamojski.
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Nazwa 
miejsco-

wości

Liczba 
domów 

(dymów) 
zasiedlo-

nych

Liczba 
domów 

(dymów) 
niezasiedlo-

nych

Liczba miesz-
kańców, w tym 
mężczyzn (M) 

i kobiet (K)

Sprzężaj, czyli 
liczba zwierząt po-
ciągowych w danej 

miejscowości

Liczba 
Żydów

Przeciętna
liczba osób na
1 zasiedlony

dom

Niedziało-
wice14 24 3 103 (54M+49K) 10 koni, 25 wołów 7 4,90 osób/dom

Depułty-
cze Stare15 19 1 121 (64M+57K) brak koni, 14 

wołów brak 6,72 osób/dom

Weremo-
wice16 39 - 242 (118M+124K) 4 konie, 86 wołów 

(łącznie z Zagrodą) brak 6,21 osób/dom

Zagroda 
(d. Raho-
życe)17

35 - 250 (121M+129K) jak wyżej brak 7,14 osób/dom

Pawłów18 99 6 521 (263M+258K) 5 koni, 51 wołów brak 5,60 osób/dom
Hrubie-
szów19 631 - 3955 

(1957M+1998K)
347 koni, brak 

wołów 1578 6,27 osób/dom

Krasny-
staw20 432 60 2781

(1359M+1422K)
179 koni, 166 

wołów 27 6,44 osoby/dom

Zamość21 463 56 2239 
(1033M+1206K) 8 koni, brak wołów 1319 5,50 osób/dom

Szczebrze-
szyn22 486 18 2777 

(1347M+1430K) 120 koni, 20 wołów 721 5,93 osób/dom

Tarno-
gród23 680 10 3543 

(1718M+1825K)
150 koni, brak 

wołów 1533 5,29 osób/dom

Lubartów24 408 32 3040 
(1497M+1543K)

64 konie, 16 
wołów) 1814 8,08 osób/dom

Kraśnik25 357 5 2888 (1392+1496K) 89 koni, 119 wołów 1527 8,20 osób/dom

Biłgoraj26 416 35 2307 
(1093M+1214K) 10 koni, 30 wołów 616 6,05 osób/dom

Łęczna27 285 36 1966 (981M+985K) 35 koni, 86 wołów 1081 7,90 osób/dom

Puławy28 126 - 1258 (641M+617K) 2 konie, 28 wołów 401 9,98 osób/dom

Lublin29 780 111 9873 
(4762M+5111K) brak koni i wołów 4771 14,76 osób/dom

Opracowanie własne

1 Ibidem, k. 15.
2 Ibidem, k. 17. Podana w 1809 r. przez plebana rejowieckiego liczba osób wyznania greckokatoli-

ckiego w kluczu wynosić miała 649, tymczasem liczbę wiernych tego wyznania, wynikającą z powyższej 
tabeli, wyliczono na 644. W 1820 r. populacja grekokatolików wzrosła do 730 osób; cf. APL, ChKGk, ks. 
220, op. cit., k. 5v/8.

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem, k. 17v.
8 Ibidem, k. 17.
9 Ibidem, k. 16v.
10 Ibidem, k. 17.
11 Ibidem, k. 13.
12 Ibidem, k. 18.
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13 Ibidem, k. 13.
14 Ibidem.
15 Ibidem, k. 17v.W spisie statystycznym nie wyodrębniono dworu w Uhrze.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem, k. 16v.
19 Ibidem, k. 19.
20 Ibidem, k. 13.
21 Ibidem, k. 29.
22 Ibidem, k. 28v.
23 Ibidem, k. 35v.
24 Ibidem, k. 6v.
25 Ibidem, k. 31v.
26 Ibidem, k. 33v.
27 Ibidem, k. 16.
28 Ibidem, k. 11.
29 Ibidem, k. 37.

Przyglądając się liczbie mieszkańców przypadających na 1 dom w kluczu 
rejowieckim i zestawiając je z danymi w ościennych wsiach i miasteczkach, 
można skonstatować, iż przeważały w nim rodziny jedno- i dwupokoleniowe 
(4 - 5 osób/dom), a domy nie były przegęszczone. Można by nawet mówić 
o pewnym komforcie mieszkaniowym – zwłaszcza we wsiach - sprzyjającym 
wypoczynkowi po ciężkiej całodziennej pracy.

Opieszałość władz centralnych Królestwa Polskiego spowodowała, iż do-
piero 4 maja 1820 roku Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego założyła stosowne akta dla Funduszów Kościoła Parafialnego 
w Mieście Pawłowie Diecezyi Lubelskiej372. 

Jak wynika ze spisu funduszowego sporządzonego w dniu 10 czerwca 1824 
roku przez miejscowego plebana – ks. Ignacego Gawlikowskiego, dyspono-
wał on areałem wynoszącym 80 mórg, w tym 30 sklasyfikowanych w piątym 
gatunku, do uprawy niezdatnym. Do funduszu kościoła przypisanych było 
również 25 mórg łąk błotnistych. Jak wyjaśniał w swym opisie proboszcz, jesz-
cze kilka lat wcześniej więcej łąk przypisanych było do kościoła, atoli część 
przyłączona została, bez żadnego wyroku Sądowego lecz arbitralnie do miejsco-
wego folwarku biskupiego373. Podobnie też więcej gruntów ornych należało do 
miejscowego probostwa, ale od dawna zarosłe lasami, przeszły w użytkowanie 
biskupstwa chełmskiego, przynosząc mu dochody z wyrębu drzew. Pańszczy-
znę na rzecz duchownego odrabiało ośmiu miejscowych kmieci i oznacza to, 
że w porównaniu z poprzednimi wiekami żadne w tym zakresie zmiany nie 
nastąpiły. Probostwo miało także zagwarantowane wolne mlewo w młynach 

372 AGAD, CWW, ks. 1522d, vol. 1.
373 Ibidem, s. 5.
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siedliskim i pawłowskim, wolny wyręb drzewa w lasach oraz wytwarzanie go-
rzałki i wyrób piwa w browarze dworskim na własny duchownego użytek374. 

Upominał się wprawdzie proboszcz, na mocy dawnej erekcji, u zwierzch-
ności kościelnej o możliwość otwarcia własnej karczmy i prowadzenie w niej 
wolnego wyszynku trunków, lecz takiej zgody nie otrzymał375.

Generował on jednak dochody z dziesięcin: wytycznej (80 kóp zboża), 
zbożowej (51 korców i 29 garnców żyta oraz 7 korców i 15 garnców owsa 
miary nowopolskiej, obowiązującej od 1819 r.376) i pieniężnej (w sumie 740 zł, 
z tego 130 zł z dóbr Rejowca377).

W roku poprzedzającym sprawozdanie proboszcz własnym sumptem wy-
konał remont plebanii (naprawa podmurówki i dachu).

Coraz bardziej podupadający w swej kondycji kościół również dopominał 
się remontu. Jakoż 6 lutego 1837 r. przeprowadzono przetarg (licytację) na 
wykonanie licznych napraw w ogólnym koszcie 5.588 złotych378. Przetarg 
wygrał wprawdzie Brunon Kołaczkowski, lecz remont powierzony został 
przez nowego proboszcza – Fryderyka Malinkowskiego Fryderykowi Liber-
manowi na zasadzie wolnej ręki379. Stało się tak z dwu powodów. Po pierwsze, 
nieżyjący już biskup chełmski przeznaczył z własnego wyrębu niezbędną 
ilość drzewa na dokonanie przebudowy świątyni (rozebranie walącego się 
obiektu i pobudowanie nowego, z wykorzystaniem części materiału zdatne-
go do ponownego użycia). Po drugie, w kosztach generalnego remontu miał 
partycypować także książę Adam Woroniecki, lecz z uwagi na przeciągający 
się jego pobyt za granicą, niemożliwe było wyegzekwowanie odeń stosowne-
go wkładu pieniężnego, wynikającego z liczby katolików zamieszkujących 
w dobrach Rejowca. Należało zatem poszukać sposobu na obniżenie kosz-
tów remontu. Taką zaś obniżkę zagwarantował nowy wykonawca F. Liber-
man380. Nie zagwarantował on jednak, jak się z czasem miało okazać, należy-
tej odnowy świątyni. Skutkiem tego budowniczy powiatu krasnostawskiego 
– Kozłowski nakazał mu dokonanie wymiany podwalin, co zleceniobiorca 
starał się wykonać przez podważenie całego kościoła381. (…), gdy jednak przy-
szło do wykonania roboty – okazało się, że ściany (są) uszkodzone, mianowicie 
w węgłach (i) w żaden sposób bez zawalenia się tychże, podważone być niemo-

374 Ibidem, s. 6.
375 Ibidem, s. 7.
376 J. Szymański, Nauki pomocnicze…, op. cit., s. 180 -181.
377 AGAD, CWW, ks. 1522d, op. cit., s. 7- 8.
378 Ibidem, s. 105.
379 Ibidem, s. 142.
380 Ibidem, s. 165-166, 207.
381 APL, RGL, Akta Specyalia tyczące się Pawłowa Kościoła Plebanij i Cmentarza. Budowa 

i Reperacya. 1845, ks. 1065, k. 67.
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gły382. W związku z tym kościół rozebrano do podstaw i po położeniu podwa-
lin oraz ich obmurowaniu, złożono go na nowo. Prace zostały zakończone 
późnym latem 1848 roku, a ogólny koszt modernizacji obiektu wyniósł 1.812 
Rs383. (10 lat później ogłoszono przetarg na remont parkanu otaczającego 
kościół, lecz przez blisko 8 lat nie znaleziono wykonawcy, a akta tej sprawy 
urywają się w październiku 1866 r.).

W związku z remontem kościoła pawłowskiego należy nadmienić, iż na-
ówczas w Rejowcu mieszkało 18 rodzin katolickich, w Kobylem było ich 10, 
w Rubiem – 7, w Wereszczach – 14 zaś w Wólce Rejowieckiej – 1 familia 
zaliczona do obsługi dworu384. Łącznie do parafii w Pawłowie należało 50 
rodzin. Od każdej z nich dziedzic klucza rejowieckiego winien był uiścić 
na wspomniany cel opłatę kościelną w wysokości siedmiu i pół złotego, 
a nadto od dochodów miejskich zapłacić 480 zł, zaś od wszelkich folwarków 
(do Woronieckiego należały wówczas także Kanie, Wólka Kańska, Zalesie 
i Ewopol) – 3.615 zł385. W sumie obciążenia finansowe Woronieckiego, wy-
liczone przez proboszcza pawłowskiego, wyniosły blisko 4,5 tysiąca złotych 
i w znacznym stopniu pokryłyby skalkulowane pierwotnie koszty naprawy 
tamtejszego kościoła.

Cofając się nieco w czasie, należy nadmienić, iż w trudnym położeniu zna-
lazła się naonczas rejowiecka cerkiew. Otóż Wojciech Prendowski, plenipo-
tent Konstancji Łubieńskiej, stając 16 czerwca 1823 roku przed Komisją Hipo-
teczną w Lublinie stwierdził, iż co do praw przyznanych niegdyś tej świątyni, 
wskutek nieużywania ich od niepamiętnych czasów, wygasły przez proskryp-
cję. Przede wszystkim zaś zaprzeczył jakoby jakiś Rzewuski był dziedzicem 
dóbr Rejowca, który by rzekome prawa przyznał. Nie okazał również żadnego 
dowodu na to, iż były one urzędowo potwierdzone386. Ten jawny brak wiedzy 
o przeszłości Rejowca, ale również zaginięcie (zatajenie ?) różnych dokumen-
tów dotyczących miasteczka i całego klucza, umożliwił podjęcie próby pozba-
wienia cerkwi dawnych beneficjów. Była to, jak się wydaje, powiatowa zmowa 
rządców dóbr, na którą dopiero 4 marca 1828 r. zareagował dziekan deka-
natu krasnostawskiego – Jan Bieganowski, kierując Do Jaśnie Wielmożnego 
Konsystorza J[eneral]nego Chełmskiego w sprawie uposażenia cerkwi387 w tym 
dekanacie specjalne pismo. Co do cerkwi rejowieckiej potwierdził, że podług 
Erekcyi posiada ona pole orne i Łąki, tudzież wolności mliwa i wrembu w La-
sach oraz dochód roczny wyliczony na 68 złotych. Tymczasem dane z 1819 r. 
opracowane przez Konsystorz, potwierdzały, że tamtejszy paroch Bazyli Koź-

382 Ibidem, k. 67v.
383 Ibidem, k. 74v.
384 Ibidem, s. 228.
385 Ibidem, s. 225.
386 APZ, Rep Ar 353, op. cit., Dz. IV, s. 6-7.
387 APL, ChKGk, ks. 220, op. cit., k. 12v.
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miński posiadał 60 mórg 40 prętów ziemi oraz pobierał od włościan 24 kopy 
i 15 snopów dziesięciny snopowej, zwanej też kompotem388. Czysty dochód 
z beneficjum został oszacowany na 429 zł 233/4 gr. 389. Z podatków pleban uisz-
czał 60 złotych podymnego, 60 zł 5 gr. liwerunku, czyli podatku na utrzymanie 
wojska i 13 zł subsidium charitativum390.

Co do moralności i pilności w sprawowaniu posługi kapłańskiej, Kon-
systorz wystawił Koźmińskiemu ocenę mierną, zaś stopień wykorzysta-
nia przezeń zdolności w Nauczaniu i dawaniu Nauki, tudzież tłumaczeniu 
Ewangelij Parafianom określił jako mały391.

 Paroch, urodzony 8 kwietnia 1773 roku we wsi Pańków392, wstąpił do 
seminarium chełmskiego OO. Bazylianów w wieku lat 21. Syn Jana i Ma-
rianny, święcenia otrzymał po trzech latach nauki, co odzwierciedla ponie-
kąd jego możliwości edukacyjne. Skierowano go niebawem na wikariat do 
Cycowa, gdzie przebywał do roku 1806393. 

22 września tegoż roku Marianna z Zaleskich Ossolińska wystąpiła do 
ówczesnego konsyliarza wakującej diecezji chełmskiej, z wiadomością, iż 
w Rejowcu od dwu lat pozostaje bez gospodarza Beneficium Rytus Graeci 
Catholicum oraz wnioskiem, by na nie został skierowany dotychczasowy 
administrator ks. Bazyli Koźmiński, z uwagi na kilkumiesięczne pilne i przy-
kładne sprawowanie394. Niedługo potem został on zainstalowany jako paroch 
na wiele lat w cerkwi rejowieckiej. 

Przed nim cerkwią administrował syn zmarłego proboszcza – Teodor Bi-
runtowicz, który, choć młody i krótko w Rejowcu przebywający, dał się jed-
nak poznać, jako wstrzemięźliwość jednako i cnotę Kochający, w nauce Stano-
wi swemu przyzwoitey obyczajny, Cichy y dobrze sprawuiacy się w szafowaniu 
Świętych Sakramentow, często też uczęszczający do spowiedzi. To za jego 
sprawą parafianie przyswoili znajomość nauki chrześcijańskiej oraz wyzbyli 
się wzajemnej nienawiści i zabobonów (była to czytelna aluzja do odprawia-
nia przed laty przy tzw. cudownym źródełku rejowieckim nieopodal dworu 
wypływającym, różnych modłów, co szerzej skomentowałem w poprzednim 
rozdziale). Stało się tak, że cerkiew rejowiecką zaczęli odwiedzać także po-
stronni, szukający u młodziutkiego kapłana duchowego pokrzepienia.

Dlatego podczas biskupiej wizytacji, która została przeprowadzona w tej 
świątyni 28 stycznia 1806 roku i zbiegła się w czasie z początkiem paster-
skiej posługi Bazylego Koźmińskiego w Rejowcu, ten otrzymał napomnie-

388 Ibidem, k. 4v/9.
389 APL, ChKGk, ks. 606, op. cit., s. 192.
390 APL, ChKGk, ks. 220, op. cit., k. 14v/17.
391 Ibidem, k. 6v-7.
392 APL, ChKGk, ks. 863, k. 1.
393 Nie należy go mylić z innym Bazylim Koźmińskim, duchownym w Jabłecznej.
394 APL, ChKGk, ks. 448, op. cit., k. 7.
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nie, aby zaszczepionego w wiernych kapitału duchowego nie utracił, aby nie 
tylko zwyczajnego nabożeństwa nieopuszczał, ale y nauki do Ludu w Niedziele 
y Święta zawsze miewał, Artykułów Wiary Świętey nauczał (…), był pilny 
i ochoczy oraz z Parochianami swemi spokojnie, trzeźwo (!) y przykładnie ob-
chodził się. 

Najwidoczniej dotychczasowe pasterzowanie Koźmińskiego w Cycowie 
niekoniecznie biskupa satysfakcjonowało, wbrew opinii Ossolińskiej, było 
nie było, kobiety żyjącej w trwałej separacji z mężem.

W Rejowcu Bazyli Koźmiński przeżył dwa rodzinne dramaty: we wrześ-
niu 1817 roku zmarł jego pierworodny, 17-letni syn Jan, zaś 23 września 1826 
roku odeszła jego 43-letnia żona Katarzyna395. Przeżył też chwile radośniej-
sze. Oto w dniu 14 listopada 1812 roku urodziła się mu córka Salomea396, 
zaś 1 maja 1815 roku – syn Stanisław397. Natomiast w dniu 5 lipca 1829 roku 
wydał za mąż córkę Mariannę, (ur. ok. 1809 roku)398. Mariaż był korzystny, 
ponieważ jego zięć – Roman Jakób Zdybicki odbywał aplikację prawniczą 
przy rejencie wojewódzkim. Szybko też paroch doczekał się wnucząt: Al-
fonsa (ur. 13 maja 1830 r.), Teofili (ur. 25 grudnia 1831 r.) i dwojga imion 
Zygmunta Hipolita (ur. 8 sierpnia 1835 r.). 

Okres powstania listopadowego określił w swoim CV mianem Rokoszu399. 
Dlatego zastanawiać musi sposób spełnienia przezeń polecenia Rządu Tym-
czasowego z dnia 10 grudnia 1830 roku, by w teraźnieyszych potrzebach Kró-
lestwa odprawił w cerkwi suplikacje400, tym bardziej, że nieco ponad rok 
wcześniej śpiewał z wiernymi Te Deum, podobnie jak inni parochowie, na 
okoliczność zwycięstwa Rosji nad Turcją401.

By wybiec nieco w przyszłość, ks. Koźmiński pożegnać się miał ze świa-
tem dnia 10/22 kwietnia 1840 roku wieczorem402.

Ponieważ, jako się wcześniej rzekło, nie tylko cerkiew rejowiecka miała 
trudności z wyegzekwowaniem swoich praw do przyznanych dawniej bene-
ficjów, namiestnik Królestwa Polskiego, nawiązując do ustawy hipotecznej 

395 APL, USC rgu Rejowiec, 1826, Księga Dwuręczna czyli Duplikat Aktow CywilnoReligiy-
nych Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Parafii Miasteczka Rejowca Obrzadku Ruskokato-
lickiego poczynajaca się od dnia 1 stycznia 1826o Roku położoney w Obwodzie Krasnostawskim 
Powiecie Chełmskim Województwie Lubelskim Dekanacie Krasnostawskim, akt zgonu nr 15.

396 APL, USC rgu Rejowiec, 1812, Księga Aktow Urodzin Gminy y Parafii RG Rejowieckiey 
Powiatu Chełmskiego w Departamencie Lubelskim. Rok 1812, ks. 20.

397 APL, USC rgu Rejowiec, 1815, Księga Aktow Urodzin Gminy i Parafii Ritus Graeci Re-
jowieckiey Powiatu Chełmskiego Dep. Lubelskiego na Rok 1815, ks. 24.

398 Oprócz Marianny, wieku dojrzałego doczekały także trzy inne córki parocha: Tekla, 
Nastazja i Anna; cf. APL, USC rgu Rejowiec, 1826, Księga Dwuręczna…, op. cit., ks. 33.

399 APL, ChKGk, ks. 863, op. cit., k. 1.
400 APL, ChKGk, ks. 210, k. 250-250v.
401 Ibidem, k. 232.
402 APL, RGL Adm. ks. 1222, op. cit., k. 5.
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z roku 1818, wydał 7 maja 1822 roku postanowienie, że Gronta, Realności, 
dziesięciny i inne Ciężary do Grontu (cerkiewnego) przywiązane, aczkolwiek 
nieobjęte tą ustawą, miały zapewnione pierwszeństwo przed wszelkiemi do 
Xiag hipotecznych wpisanemi wierzytelnościami403. Ze służebności wpisywa-
no do hipoteki jedynie zakres pozyskiwania przez włościan drewna opałowe-
go i budowlanego oraz korzystania z pastwisk dworskich.

Ksiądz Koźmiński dopatrzył się tymczasem w dawnych protokółach powi-
zytacyjnych, iż powinien wchodzić w skład jego beneficjum również Półłanek 
nazwiskiem Luterski na Worowszczyźnie, który, że przypomnę, już w 1774 r. był 
przez dwór odebrany. Za czasów Stanisława Mateusza Rzewuskiego, a więc 
ponad 100 lat wcześniej, znajdował się on między drogami siennicką i niedzia-
łowicką, a ciągnął - od miedzy Lejnika i Szafrana, poddanych Kobylskich, aż do 
miedzy Pańskiey. Obejmował on również łąkę, szeroką na Kosarzow dwana-
ście, która także do dóbr dziedzica dawniej przyłączona została. Przeprowa-
dzone na wniosek plebana dochodzenie wykazało, iż posiada on dodatkowe 
pole na Morg 20, późniey po Erekcyey r. 1720 przybyłe, które, iak się domyślać 
można, w miejscu odiętego łanu nadane Cerkwi zostało404. Na okoliczność usta-
lenia własności łanu na Worowszczyźnie zeznawali także starzy mieszkańcy 
Kobylego i Wólki Rejowieckiej, którzy zgodnie potwierdzili, iż od dawnych 
czasów był on w posiadaniu dworu405. W sumie pola orne pożytkowane przez 
proboszcza zajmowały powierzchnię ponad 87 mórg, tj. około 49 hektarów. 
Gdyby były one odpowiednio nawożone i pielęgnowane, pleban mógłby słusz-
nie zaliczać się do najbogatszej części mieszkańców Rejowca.

Wydaje się, iż Łubieńscy nie zamierzali zaogniać stosunków ani z cer-
kwią, ani z gminą żydowską, respektując ustawowo ich prawa do przyzna-
nych przez Stanisława Mateusza Rzewuskiego uposażeń beneficjalnych, zaś 
przez Wiktoryna Zaleskiego do przywilejów handlowo-propinacyjnych. 

Dla społeczności żydowskiej, nie tylko zresztą w Rejowcu, dotkliwe były 
przede wszystkim posunięcia władz.

Już w roku 1809 sejm uchwalił wprowadzenie nowego podatku od mięsa 
Koszernego, który zaczęto pobierać od 1 sierpnia roku następnego406. Utrzy-
mano także podatek familiyny Żydowski, wprowadzony jeszcze przez rząd 
austriacki w sierpniu 1806 roku, przeznaczając zeń wpływy na umorzenie 
długów kahalnych wobec Skarbu Królewskiego.

Brzemienny w skutkach okazał się dekret króla Fryderyka Augusta 
z 1812 roku o usunięciu starozakonnych z placówek propinacyjnych do dnia 
1 sierpnia 1814 roku. Skutkiem tej decyzji, aczkolwiek potem zmodyfikowa-

403 APL, ChKGk, ks. 606, op. cit., s. 227-228.
404 APL, ChKGk, ks. 449, op. cit., k. 133.
405 Ibidem, k. 136v-137.
406 „Dziennik Praw…”, op. cit., t. 2 nr 16, 1809, s. 190.
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nej, był generalny spadek liczby rodzin żydowskich trudniących się zarob-
kami propinacyjnymi w województwie lubelskim. O ile w latach 1814/1815 
było ich 2319, to już tylko 1472 w latach 1818/1819 i 401 w latach 1824/1825. 
W roku 1830 wyszynkiem zajmowało zaledwie 295 familii407.

Trudne dla gmin żydowskich okazały się również lata 1821 i 1822 (5587 
i 5588 rok według kalendarza hebrajskiego), które przymnożyły im szcze-
gólnych kłopotów cywilnoprawnych i organizacyjnych. Oto dnia 27 marca 
1821 roku namiestnik królewski w Radzie Stanu wydał postanowienie o na-
dawaniu Żydom stałych nazwisk408, wzorując się na podobnym dokumencie 
rządu pruskiego z roku 1797. Rzecz w tym, że w myśl postanowienia każdy 
Żyd w Królestwie zamieszkały, winien w przeciągu sześciu miesięcy od daty 
ogłoszenia ninieyszey ustawy deklarować i udowodnić spisami ludności przed 
urzędem publicznym swoie imie i nazwisko, iakich dotąd używał i takowe nie-
odmiennie używać będzie409. Wiadomo jednak, iż dotychczas starozakonni 
przyjmowali nazwiska od imion ojców, co uniemożliwiało rozróżnianie ro-
dzin i rodów osobom sporządzającym akta stanu cywilnego. Dlatego Komi-
sja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji pismem z dnia 11 października 
zaleciła komisjom wojewódzkim, by baczyły na to, o ile możności, aby Żydzi 
nieobierali nazwisk od Imion Oycowskich, np. Moszkowicz, Herszkowicz i.t.p., 
lecz aby nazwisko przez Starozakonnego używać się maiące pochodziło iuż to 
od miejsca zamieszkania, iuż od miejsca urodzenia, wreście od sprzętu lub 
tym podobnie410. Ostateczny wybór nazwiska miał należeć jednak do osoby 
się rejestrującej. Miano też przestrzegać zasady, aby w jednym obwodzie te 
same nazwiska się nie powtarzały. 

Z uwagi na różne trudności w nowej rejestracji osób wyznania mojżeszo-
wego, namiestnik królewski gen. Józef Zajączek przedłużył termin zgłasza-
nia nazwisk naprzód do dnia 1 marca 1822 roku411, a następnie do końca 
tegoż roku412, z zastrzeżeniem jednak, że gdyby ktoś nie dotrzymał także 
tego terminu, za włóczęgę uważany będzie i z kraju wyprowadzony. W tej sy-
tuacji Komisja Wojewódzka Lubelskiego skierowała do KRSW zapytanie, 
jak należy postąpić, gdyby żaden z Rządów ościennych (co iest rzeczą nieza-
wodną) nieprzyiął wyprowadzonych z Kraiu Żydów. Niejako w nawiązaniu do 
wątpliwości KWL, tyleż odważne, co pragmatyczne stanowisko zajęła Komi-
sja Województwa Mazowieckiego, stawiając wniosek, aby proces nadawania 
starozakonnym nazwisk trwał aż do osiągnięcia przez rząd celu413. Wpraw-

407 AGAD, KRPiS, ks. 1848, op. cit., s. 153.
408 AGAD, CWW, ks. 1918, k. 4.
409 Ibidem, k. 3.
410 Ibidem, k. 37.
411 Ibidem, k. 51.
412 Ibidem, k. 85.
413 Ibidem, k. 141v.



440 Marian J. Kawałko • Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531–1869

dzie brak dalszych dokumentów na ten temat414, jednakże uwzględniając 
rejowieckie akta stanu cywilnego z roku 1826 można stwierdzić, iż proces 
nadawania oryginalnych nazwisk Żydom już wówczas był zakończony .

W następnych dziesięcioleciach sprawa rejestracji ruchu ludności w gmi-
nach wracała jeszcze kilkakrotnie. Należy nadmienić, iż postanowieniem 
z dnia 9/21 listopada 1840 roku Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych 
i Duchownych wprowadziła przepisy, na mocy których wójtowie i burmi-
strzowie miast zostali zobowiązani do corocznego konfrontowania, w ter-
minie oznaczonym, gminnych ksiąg ludności z aktami stanu cywilnego przy 
tychże księgach będącymi i na podstawie tych konfrontacji dopisywać przybyłą, 
a odpisywać ubyłą ludność415.

Postanowieniem namiestnika królewskiego z dnia 20 marca 1821 roku roz-
wiązano w całym Królestwie Polskim kahały i powołano w ich miejsce tzw. do-
zory bóżnicze podległe władzy państwowej416. Chodziło mianowicie o poddanie 
gmin żydowskich ściślejszej kontroli oraz ograniczenie zakresu ich działalno-
ści. W ten sposób Żydzi mieszkający w dobrach prywatnych po blisko trzystu 
latach zostali wyjęci spod podległości dziedziców i poddani woli rządu. 

W roku 1822, 28 marca, car wydał dekret zakazujący działania bractw 
żydowskich, a więc także chełmskiego bractwa świętego (pogrzebowego). 
Przyglądając się działaniu analogicznych bractw w innych miastach Króle-
stwa Polskiego (na przykład w Łodzi417), domniemywać można, że mimo 
dekretu, działało ono nadal jako ostoja tradycji i religii żydowskiej, organi-
zując pogrzeby i opiekując się terenowymi cmentarzami, zwanymi naonczas 
okopiskami. (O istnieniu podobnego bractwa w Rejowcu nie ma żadnych 
informacji bezpośrednich). Wykaz przychodów z organizacji pogrzebów 
w ramach tzw. funduszu bóżniczego na lata 1827–1831 (tabela 17) sugeruje 
niedwuznacznie, iż grzebaniem zmarłych zajmowała się w Rejowcu wyspe-
cjalizowana grupa, działająca być może na zasadach bractwa (tzw. służba 
pogrzebowa) i funkcjonującą w ramach miejscowego Dozoru Bóżniczego. 

414 Ostatnie dokumenty z cytowanej księgi pochodzą z lipca 1823 roku.
415 APL, RGL, Akta Generalia tyczące się Ksiąg Ludności. Woj. 18, ks. 137, s. 251. 
416 Myli się R. Żebrowski, Dozór bóżniczy [w:] Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Polski słow-

nik…, op. cit., s. 344., pisząc, iż kahały zlikwidowane zostały decyzją cara z dniem 1 stycznia 
1822 r.; vide APL, RGL, Akta Generalia tyczące się Bużniczych Dozorów, op. cit., ks. 1725, s. 6.

417 www://jewishlodzcementery.org; cf. R. Żebrowski, Bractwo [w:] Z. Borzymińska, R. 
Żebrowski, Polski słownik…, t. 1, op. cit., s. 224-226.
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Tabela 17. Fundusze dla Dozoru Bóżniczego w Rejowcu (na lata 1827-1831)

L.p.
Treść Planowane kwoty w budżecie

Bilans przychodów
Przychody w zł i gr.

18271 18282 18293 18304 18315

1. Dochody z łaźni 52,- 53,- 53,- 60,- 60,-

2. Dochody ze ślubów 20 zł 10 gr. 22 zł 8 gr. 20 zł 10 gr. 34,- 30,-

3. Dochody z rytuału obrzezania 24,- 14 zł 6 gr. 23,- 28,- 9,-

4. Dochody z organizacji pogrzebów 72 zł 28 gr. 76 zł 24 gr. 104,- 156,- 60,-

5. Opłaty za pierwszeństwo miejsca przed 
Torą w bóżnicy

 69,- 72,- 72,- 72,- 72,-

6. Ofi ary składane przed Świętem Tygo-
dni (Szawuot )6

25 zł 15 gr. 22 zł 19 gr. 19 zł 10 gr. 30,- 7 zł 12 gr.

7. Za możliwość czytania Rodału (Biblii) 
w bóżnicy

 9 zł 15 gr. 10,- 10,- 10,- 9 zł 10 gr.

8. Składka na mąkę wielkanocną dla 
Ubogich (do upieczenia Paschy)

36,- 36,- 36,- 36,- 36,-

9. Składka na zakup Rajskiego Jabłka 12 zł 15 gr. 12,- 9,- 20,- 20,-

10 Składka posiłkowa na potrzeby 
bóżnicze7

260,- 259,- 259,- 330,- 330,-

11. Składka posiłkowa na remont przy-
szkółka (małej bóżnicy przyszpitalnej) 
i łaźni

95,- ----- ----- ----- -----

12. Ofi ary ze skarbonki bóżniczej8 9 zł 28 gr.

13. Pozostało remanentem z poprzedniego 
roku

90,- 20,- 10,- 38 zł 1 gr. 90 zł 1 gr.

Ogólna suma dochodów 775 zł 13 gr. 592 zł 15 gr. 620 zł 16 gr. 823 zł 16 gr. 734 zł 23 gr.

Bilans wydatków Wydatki w zł i gr.

1. Roczna pensja rabina 312,- 312,- 312,- 312,- 312,-

2. Pensja dla szkolnika ------ ------ ----- 50,- 50,-

3. Roczna pensja stróża bóżnicy  40,- 30,- 30,- 36,- 36,-

4. Zakup mąki wielkanocnej na Paschę  30,- 30,- 30,- 36,- 36,-

5. Zakup Rajskiego Jabłka (etrog)9  10,- 9,- 9,- 20,- 20,-

6. Zakup świec dla dwu bóżnic10  60,- 80,- 80,- 110,- 100,-

7. Zakup opału dla mniejszej bóżnicy 
i szpitala 

 50,-

8. Zakup materiałów piśmienniczych  20,- 40,- 40,- 82,- 82 zł 15 gr.

9. Nagroda dla prowadzącego kasę Dozo-
ru Bóżniczego 

31 zł 7 gr. 31 zł 15 gr. 31 zł 15 gr. 37 zł 15 gr. 37 zł 15 gr.

10. Wydatki na utrzymanie ubogich 
i chorych w Rejowcu

40,- ----- ------ ------ ------

11. Zapłata za remont przyszkółka i łaźni 185,- ------ ------ ------- ------

 Ogólna suma wydatków (bez depozytu) 768 zł 7 gr. 582 zł 15 gr. 582 zł 15 g. 733 zł 15 gr. 724,-

Opracowanie własne



442 Marian J. Kawałko • Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531–1869

1 AGAD, KRSW, ks. 3909, s. 152-153.
2 Ibidem, s. 184-185.
3 Ibidem, s. 225-226.
4 Ibidem, s. 281-282.
5 Ibidem, s. 311-312.
6 Były to żydowskie Zielone Świątki, obchodzone jako dziękczynienie za zbiory pszenicy, z której 

wyrabiano macę.
7 Składkę posiłkową płacili ojcowie rodzin żydowskich, jako członkowie gminy, w formie podatku na 

rzecz dozoru bóżniczego. Jej wysokość uzależniona była od stanu majątkowego podatnika; R. Żebrowski, 
Etat [w:] Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Polski słownik…, t. 1, op. cit., s. 404-405.

8 Były to dobrowolne wpłaty na utrzymanie świątyni (np. na zakup świec). W oryginale ten tytuł 
wpłaty brzmi: Ze Skarbonki w Szkole znayduiącey się.

9 Etrog (owoc cytrusowy zwany rajskim jabłkiem) kupowano na Święto Kuczek (Szałasów) przypa-
dające na początek jesieni, po zebraniu plonów. Był to główny element świątecznego bukietu, przynoszo-
ny do bóżnicy w specjalnie bogato zdobionym naczyniu; M. Bendowska, Z. Borzymińska, R. Żebrowski, 
Etrog [w:] Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Polski słownik…, t. 1, op. cit., s. 405-406.

10 W Rejowcu funkcjonowały dwie bóżnice: większa, ogólnodostępna dla obywateli żydowskich 
i mniejsza w szpitalu (przytułku).

Wcześniej natomiast, tj. w roku 1816, mocą dekretu Aleksandra I wpro-
wadzono u Żydów obowiązek odbywania służby wojskowej przez mężczyzn 
żonatych i nieżonatych, obejmujący osoby od dwudziestego do trzydziestego 
roku życia418. Z dniem 1 lipca 1820 roku natomiast zakazano importu ksią-
żek hebrajskich do Polski, polecając ich wydawanie krajowym drukarniom 
żydowskim419. Wreszcie w dniu 3 czerwca 1825 roku na mocy dekretu car-
skiego powołano w Warszawie Komitet Starozakonnych z budżetem rocz-
nym wynoszącym 45 tysięcy zł420. Jego dyrektorem został Ignacy Zalewski, 
a pierwszą pokaźną pracą tego zespołu było przygotowanie dokładnego wy-
kazu przepisów prawa mniey lub więcey starozakonnych obowiązuiących421. 
W raporcie o działalności Komitetu przygotowanym w 1826 roku znalazł 
się również projekt tzw. moralney żydów reformy, który przewidywał m.in. 
oczyszczenie ich religijnych zasad z przesądów i skażeń, wskazanie sposo-
bów godziwego zarobkowania, a przez to zapewnienie im szczęśliwszego i śla-
chetniejszego bytu, który przyczyniłby się do wytworzenia się silniejszej więzi 
z Polską. Natomiast poprzez otwarcie sieci szkół elementarnych dla dzieci 
i młodzieży starozakonnej z ukierunkowaną na rozsądek nauk, edukację, oba-
li się nakoniec Talmud, to odwieczne źródło zepsucia, zatrze [się] w pamięci 
żydów skażenie iego i fałsze, a zbliżaiąc ich nieiako do wiary naszey, zniszczy 
ich dzisieyszą do Chrześcian nieufność422. Komitet przedstawił również wnio-
sek dotyczący uchylenia postanowienia króla saskiego z 1809 roku o utwo-

418 AGAD, KRPiS, ks. 1848, op. cit., s. 1.
419 Ibidem, s. 11-12.
420 Ibidem, s. 25, 28-29.
421 Ibidem, s. 79-80.
422 Ibidem, s. 88.
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rzeniu w miastach rewirów (dzielnic) żydowskich423, jako sprzecznego z za-
łożeniami wspomnianej reformy.

Ponieważ Żydzi zrazu nieprzychylnie przyjęli decyzję o wprowadzeniu 
dozorów bóżniczych, uchylając się od przyjmowania obowiązków dozorców, 
Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego rozporzą-
dzeniem z dnia 17 lutego 1826 roku postanowiła, iż każdy starozakonny, 
który zostanie wybrany na członka Dozoru Bóżniczego, nie będzie uiszczał 
składki bóżniczej przez ciąg sprawowania tej funkcji oraz przez kolejne 3 lata 
po ustaniu członkostwa424. Jakoż za pomocą tego środka cel zamierzony osiąg-
nięty został, albowiem Żydzi chętnie się zaczęli ubiegać o udział w Dozorach 
Bóżniczych, z upływem zaś czasu do nich zaczęli wchodzić Żydzi zamożniejsi 
i ucywilizowani425. Dlatego w 1849 roku władza warszawska ograniczyła do-
tychczasowe przywileje zarządców gmin do okresu sprawowania funkcji426.

Sytuacja rejowieckiej gminy, podobnie jak cerkwi, w tym czasie pogor-
szyła się także na skutek oddalenia jej wniosku o zapisanie w księdze hi-
potecznej praw nadanych w lutym 1777 roku przez Wiktoryna Zaleskiego. 
Otóż wspomniany już pełnomocnik Konstancji Łubieńskiej – Wojciech Pren-
dowski, były major wojsk polskich, stwierdził, iż prawa przyznane przez 
Zaleskiego starozakonnym zostały wprawdzie oblatowane, lecz w aktach 
grodzkich krasnostawskich, powinny zaś być - zgodnie z konstytucją 1768 
roku – zapisane w aktach chełmskich427. Jako takie więc, zdaniem Prendow-
skiego, z uwagi na rzeczone uchybienie prawne, nie powinny być wpisane 
do księgi hipotecznej dóbr rejowieckich. 

Miejscowi starozakonni upomnieli się mianowicie o przywrócenie im 
– nadanego przez Zaleskiego – prawa do fabrykowania i szynkowania trun-
ków, na co plenipotent Łubieńskich wyraził naprzód zdziwienie, dlaczego 
z prawem do tego procederu kryli się przez tak wiele lat, a następnie zupeł-
nie poważnie stwierdził, iż Juris Braxandi et Propinandi od początku jego 
obowiązywania jedynie do dziedziców rejowieckich należało428. Nie była to, 
rzecz jasna, prawda całkowita, bowiem jak zaznaczyłem w rozdziale IV, Za-
leski rzeczywiście nadał Żydom rejowieckim prawo pędzenia i szynkowa-
nia gorzałki za opłatą raz nazawsze ustanowioną, warzenia piwa, sycenia 
miodu i wolnego wyrębu drzew na budowę domów oraz na palenie trun-
kow429. Trudno zatem całkowicie zgodzić się z opinią Prendowskiego – bądź 
co bądź, ówczesnego zarządcy klucza rejowieckiego - iż błędem prawnym 

423 Ibidem, s. 97.
424 APL, RGL, Akta Generalia…, op. cit., ks. 1725, s. 7.
425 Ibidem, s. 8 (pismo KRSWiD do RGL z dnia 31 marca/12 kwietnia 1849 r.).
426 Ibidem, s. 9.
427 APZ, Rep. Ar 353, op. cit., Dz. III, s. 8-9.
428 Ibidem, s. 11-12. 
429 Ibidem, s. 6.
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było oblatowanie wspomnianego dokumentu w księgach krasnostawskich. 
Co najwyżej można uznać je za niedopatrzenie, którego usunięcie wymaga-
łoby jedynie przeniesienia oblaty do ksiąg grodzkich chełmskich, pod wa-
runkiem wszakże zgody plenipotenta. Ten najwyraźniej nie zamierzał oddać 
prawa propinacji starozakonnym, ci zaś nie okazali się na tyle konsekwentni, 
by dochodzić swych racji w trybunale lubelskim.

Z początkiem 1826 roku na podstawie uchwalonego niedawno przez sejm 
Kodeksu Cywilnego, zobowiązano rabinów, aby – podobnie, jak to odby-
wało się w cerkwiach obrządku unickiego i kościołach rzymskokatolickich 
– ogłaszali zapowiedzi nowożeńców, trzy razy przy nabożeństwie, z tygodnio-
wym przeciągiem czasu miedzy iedną a drugą zapowiedzią430. W Rejowcu obo-
wiązek ten wykonywany był sumiennie.

Najwidoczniej kahał rejowiecki działał jeszcze przez kilka lat, gdyż dopie-
ro w drugiej połowie roku 1825 opracowano budżet dla powołanego Dozoru 
Bóżniczego na lata 1826-1828, który jednak – ze względu na niekomplet-
ność danych – obowiązywał jedynie przez rok431. Można założyć, iż budżet 
opracowany na rok 1827, zapoczątkował prowadzenie w gminie rejowieckiej 
właściwej księgowości (a więc trzy lata później, niż w kassie ekonomiczney 
miasta dziedzicznego Rejowca). Tak zresztą działo się w innych gminach 
kierowanych przez ortodoksyjnych Żydów, którzy początkowo dystansowa-
li się od postanowienia namiestnika Królestwa z dnia 20 marca 1821 roku 
o wprowadzeniu Dozorów Bóżniczych. Z czasem jednak funkcjonowanie 
dozorów nabrało wyrazistości, aczkolwiek nigdy nie doszło do precyzyjnego 
określenia ich kompetencji. Zakres spraw, jakimi dany dozór się zajmował, 
zależał od aktywności i przedsiębiorczości osób zaangażowanych w działal-
ność na rzecz gminy. Z zestawienia przychodów i wydatków Dozoru Bóżni-
czego w Rejowcu na lata 1827-1831 wynika, iż jego działalność koncentrowa-
ła się głównie na zaspokajaniu potrzeb religijnych miejscowej społeczności 
żydowskiej.

Na istnienie w rejowieckiej gminie zorganizowanej formy dokonywania 
pochówków wskazuje zapisanie po stronie dochodów specjalnej pozycji 
(wpływy od [organizacji] pogrzebów). Najbogatsi członkowie gminy mogli 
– za opłatą – zajmować w bóżnicy pierwsze miejsca przed czytającym Torę, 
mogli także - za opłatą - czytać wybrane ustępy Pisma utrwalone na rodale.

Remanenty, jakie pozostawały po obliczeniu faktycznych rocznych przy-
chodów i wydatków, mieściły się w przedziale od ponad półtora do blisko 
dwunastu procent. Świadczy to z jednej strony o dość trafnym konstruowa-
niu budżetu, z drugiej zaś jednak o pewnej nieprzewidywalności dochodów 
pochodzących z rytualnych usług bóżnicy.

430 Informacja redakcyjna, „Kurier Warszawski”, nr 4, 1826, s. 35.
431 AGAD, KRSW, ks. 3909, op. cit., s. 99-100.
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W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie nie zachowały się, 
niestety, następne budżety z lat trzydziestych, zaś budżety od roku 1842 do 
roku 1863 planowane były już w rublach (późniejszych budżetów także brak 
w rzeczonych aktach). Wielkość zakładanych wpływów na rzecz Dozoru 
Bóżniczego i wydatków przezeń ponoszonych w okresie organizacyjnej sta-
bilizacji podano odpowiednio w tabelach 18 i 19.

Tabela 18. Fundusze dla Dozoru Bóżniczego w Rejowcu (na lata 1852-1863) - wpływy

L.p.
Treść Planowane kwoty w budżecie

Bilans przychodów
Przychody w rublach srebrnych i kopiejkach

1852-18541 1855-18572 1858-18603 1860-18634

1. Dochody z łaźni i koszerni (ubojni koszernej) 12,50  12,-  12,-  12,-

2. Dochody ze ślubów 5,90 5,90

łącznie
 54,-

łącznie
 54,-

3. Dochody z rytuału obrzezania 5,60 5,60

4. Dochody z organizacji pogrzebów 19,10  19,10

5. Opłaty za pierwszeństwo miejsca przed Torą 
w bóżnicy5

11,90  11,90

6. Ofi ary składane przed Świętem 
Tygodni(Szawuot )

5,60 5,60

7. Za możliwość czytania Rodału (Biblii) 
w bóżnicy

2,60 2,60

8. Składka na mąkę wielkanocną dla Ubogich 
(do upieczenia Paschy)

6,50  6,50

łącznie
 13,20

łącznie
 13,20

9. Składka na zakup Rajskiego Jabłka 4,10  4,10

Ofi ary ze skarbonki bóżniczej 2,60 2,60

10 Składka posiłkowa na potrzeby bóżnicze 52,60 52,60  52,60 52,60

Ogólna suma przychodów 129,- 129,- 132,75 133,10

Opracowanie własne (na podstawie źródeł dokumentacyjnych)

1 AGAD, CWW, ks. 1614, op. cit., s. 114-115.
2 Ibidem, s. 120-121.
3 Ibidem, s. 136-137.
4 Ibidem, s. 128-129.
5 APL, RGL, Akta Generalia tyczące się Bużniczych Dozorów, ks. 1725, s. 170, 173, 218; były to miejsca 

w ławkach wydzierżawiane czasowo lub wieczyście przez bogatszych Żydów. Ponieważ dochodziło do niekon-
trolowanego przekazywania takich miejsc spadkobiercom, Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego pismem skierowanym do Rządu Gubernialnego Lubelskiego i datowanym na 1/13 września 
1863 r. zarządziła, aby prawo użytkowania miejsc w ławkach przyznawano po odbyciu in plus licytacyi admini-
stracyjnej w właściwym Magistracie Miasta w asystęcyi Dozoru Bóżniczego tym osobom, które ofiarują najwyż-
sze ceny. Wygrywający licytację miał odtąd być zobowiązany do terminowego opłacania corocznej składki na 
Dozór Bóżniczy w kwocie równoważnej dwóm procentom od wylicytowanej kwoty. Przekroczenie terminu 
podnosiło wysokość składki do pięciu procent sumy licytacyjnej. Zbierane tym sposobem fundusze miały być 
odtąd wpłacane do Banku Polskiego na lokatę trzyprocentową i wykorzystywane na reperację lub budowę no-
wej bóżnicy, domu modlitwy lub szkoły. Prawo użytkowania miejsc w ławkach władze uznały za prawo osobiste, 
wygasające wraz ze śmiercią użytkownika. Mógł on jednak, za wiedzą Dozoru Bóżniczego, prawo to przekazać 
innemu członkowi tej samej gminy wyznaniowej. Magistraty miast zostały zobowiązane do prowadzenia ksiąg 
z ewidencją numerów ławek i personaliami dzierżawców miejsc siedzących w świątyniach żydowskich.
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Tabela 19. Fundusze dla Dozoru Bóżniczego w Rejowcu (na lata 1852-1863) - wydatki

L.p.
Treść Wydatki w rublach srebrnych i kopiejkach

Bilans wydatków 1852-1854 1855-1857 1858-1860 1860-1863
1 Roczna pensja rabina 46,80 46,80 46,80 46,80

2 Pensja dla szkolnika 7,50  7,50 ----- ------

3 Roczna pensja stróża bóżnicy 5,40  5,40  12,90 12,90

4 Pensja kasjera Dozoru Bóżniczego -----  6,45 6,60 6,65

5 Składka na pensje dla osób prowadzących spra-
wy bóżnicze w rządzie gubernialnym

4,-  4,-  4,- 4,-

6
Wydatki na materiały piśmienne, oprawę księgi 
kasowej oraz zakup Dziennika Praw i Dziennika 
Gubernialnego

5,85 5,85  6,- 6,-

7 Wydatki na opał i światło dla dwu bóżnic 21,20  21,20 22,-  30,-

8 Podatki za budynki bóżnicze 12,44  12,44 12,44 8,151/2

9 Koszta kuracji ubogich starozakonnych w ob-
cych szpitalach

9,-  7,- 6,-  6,-

10 Zakup mąki wielkanocnej dla ubogich na Pas-
chę

 5,40.  7,- 6,50 6,50

11 Zakup Rajskiego Jabłka (etrog)  3,-  3,- 3,- 3,-

12 Wydatki na utrzymanie ubogich i chorych w Re-
jowcu

40,- ----- ------ ------

13 Do dyspozycji Rządu Guberni Lubelskiej  1,96  2,86 6,51 3,09

Ogólna suma wydatków 129,- 129,-  132,75 133,10

Opracowanie własne (na podstawie źródeł dokumentacyjnych)

Niewielkie wzrosty kwot bilansowych w kolejnych trzyletnich planach, 
tak w przypadku kasy ekonomicznej rejowieckiej jak i kasy dozoru bóżni-
czego, wyraźnie dowodzą braku dynamiki w przychodach miejscowych 
mieszczan. Stagnacja budżetów na niskim poziomie nie wróżyła dobrze na 
przyszłość Rejowcowi, dając władzy rosyjskiej kolejne argumenty za pozba-
wieniem go statusu miasta.

Z funkcjonowaniem bóżnicy rejowieckiej Beshamedresz zwaney432, zwią-
zane były donacje na jej rzecz, które władzom sprawiały niekiedy wiele 
kłopotów. Przykładem może być zapis testamentowy sporządzony przez 
Starozakonnego Hersza Fajbusiewicza Lewita, Dancigerem zwanego na dniu 
29 czerwca 1813 r. sporządzony, ogłoszony zaś przez prezesa Trybunału Cy-
wilnego Departamentu Lubelskiego dopiero 16 kwietnia 1816 roku433. Do-
kumentem tym testator zapisał swej żonie Mariannie (było to już jej drugie 

432 AGAD, CWW, ks. 1614, Akta Kommisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, op. cit., s. 75.

433 Ibidem.
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małżeństwo) pokaźny, jak na ówczesne czasy, majątek nieruchomy, w skład 
którego wchodziły dom, browar, wozownia, spichlerz, ogród i puste place 
w Rejowcu leżące, pod warunkiem wszakże, iż rzeczona małżonka pozostanie 
po zejściu męża na zawsze we wdowim stanie. Gdyby jednak to zastrzeżenie 
złamała, wydając się powtórnie za mąż, cała ta donacja przeszłaby na wła-
sność miejscowej bóżnicy (małżeństwo Fajbusiewiczów było bezdzietne).

Po kilkunastu latach od dnia sporządzenia testamentu, Marianna, już po 
raz wtóry wdowiejąc, związała się z Berkiem Abramowiczem Brodem, także 
wdowcem, mającym syna Wolfa Mojlicha. Czy było to legalne małżeństwo, 
czy też jedynie wolny związek osób, trudno dociec. Nawet syn Broda, zezna-
jący przed magistratem lubelskim 8 sierpnia 1844 roku, wymówił się bra-
kiem wiedzy o tym, czy na przełomie roku 1829/1830 rzeczywiście doszło 
do zawarcia kontraktu małżeńskiego jego ojca z rzeczoną Marianną, wdo-
wą po Ajzykowiczu i Fajbusiewiczu, gdyż będąc przeciwnym temu związkowi 
na czas planowanego ślubu wydalił się z domu434. Wreszcie zeszła również 
Marianna, a otrzymane w testamencie nieruchomości zostały rozdzielone. 
W roku 1845 browar pozostawał w posiadaniu Josia Weiswatera, wozownię 
dzierżył Moszek Szowner, zaś spichlerz i puste place posiadał Manane Ru-
derman. Ogród przypadł w spadku córce Marianny z pierwszego małżeń-
stwa (niewiadomego imienia)435.

W tej sytuacji Komisja Rządowa Sprawiedliwości, bacząc zapewne na 
komplikacje związane z odbiorem części nieruchomości po Fajbusiewiczu 
i przekazaniem ich na rzecz bóżnicy, postanowiła w dniu 14 czerwca 1845 r. 
zaniechać przedstawienia pod zatwierdzenie Rady Administracyjnej wspo-
mnianego zapisu testamentowego436. Niejasne też było zachowanie świadku-
jących sprawie współbraci w wierze: Gartenkrauta, Szczupaka, Berensztejna 
i Kama, którzy na początku jakoby potwierdzili fakt zamążpójścia Marianny 
za Broda, później jednak, podczas przesłuchania, zamilczeli o jej ostatnim 
małżeństwie437. Był to jeden z najdłużej ciągnących się procesów donacyj-
nych w rejowieckiej gminie.

O innej donacji na rzecz Funduszu Bóżniczego mówi pismo Komisji Wo-
jewództwa Lubelskiego z dnia 19 czerwca 1826 roku skierowane do Komisji 
Rządowej Sprawiedliwości. W doniesieniu tym władze wojewódzkie poin-
formowały wspomnianą komisję o testamentowym zapisie połowy chałupy 
drewnianey w Rejowcu, należącej do zmarłego o północy z 26 na 27 grudnia 
1824 roku Herszka Nuchimowicza Syroki438 i wycenionej na około 50 zło-

434 Ibidem, s. 89-90.
435 Ibidem, s. 88.
436 Ibidem, s. 95.
437 Ibidem, s. 77.
438 Ibidem, s. 9.
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tych. Jednocześnie zawnioskowano o zatwierdzenie tego legatu tj. zapisu 
testamentowego na rzecz rejowieckiej bóżnicy. W dniu 12 sierpnia 1826 
roku Rada Administracyjna Królestwa Polskiego wnioskowaną decyzję pod-
jęła. Wkrótce jednak okazało się, iż wspomniany w testamencie dom iest tak 
mocno zdezelowany, iż bez kosztownych Reperacji dłużey egzystować nie może, 
reperacji zaś podejmować niewarto. Dlatego urząd municypalny w Rejowcu 
zaproponował, aby połowa tego domu na sprzedaż przez Licytacyą wystawio-
na była439. Licytacja odbyła się dnia 2 maja 1827 roku, a kupcem okazał się 
inny miejscowy Żyd – Kielman Kupfer, który został zobowiązany do wpła-
cenia wylicytowanej kwoty 51 zł 15 gr. na rzecz Dozoru. Dziwi i zastanawia 
opieszałość urzędników różnych szczebli w uskutecznieniu także tej legacji. 

Wiemy również o testamentowym zapisie procentu od summy złp. 100 na 
światło dla szkoły Żydowskiey [bóżnicy] w Rejowcu za duszę testora, dokona-
nym dnia 26 sierpnia 1829 roku440. Także w tym przypadku, mimo ponagleń 
kierowanych przez Komisję Rządową Sprawiedliwości do Komisji Rządowej 
Spraw Wewnętrznych, sprawę przewlekano441. Wreszcie po trzech i pół la-
tach, dnia 23 kwietnia 1833 roku Rada Administracyjna Królestwa zapis ten 
zatwierdziła442.

Postępujące niszczenie budynku świątyni żydowskiej oraz brak ogrodze-
nia wokół okopiska (kierkutu) zmusiły w 1837 roku Dozór Bóżniczy do osza-
cowania kosztów jej remontu i oparkanienia. Dokonali tego przedstawiciele 
Rządu Gubernialnego Lubelskiego na kwotę 5026 zł 9 gr443. Takich pienię-
dzy żydowska gmina w Rejowcu nie była jednak w stanie wyłożyć, dlatego 
jej zarząd wynalazł pretendenta [a był nim Herszek Gartenkraut], który by 
wykonania reperacyi Szkoły i okopiska (…) za summę złp 1500 się podjął444. 
W niedługim czasie zaplanowane roboty zostały wykonane.

Na początku 1832 roku, w epoce rewolucyiney, z polecenia komisarza 
obwodu krasnostawskiego zabrano z cerkwi rejowieckiej do przetopienia 
na broń dwa dzwony: mały, zwany sygnaturką (zdjęty przez Woyta gminy), 
ważący 24 funty i większy, rozbity, ważący funtów 37445. Dochodzenia w tej 
sprawie nie spowodowały – co jest istotne dla wymowy faktu - poważniej-
szych konsekwencji personalnych lub służbowych. Wszak ksiądz Koźmiń-
ski odciął się od powstania.

439 Ibidem, s. 13-14.
440 Ibidem, s. 22.
441 Ibidem, s. 44.
442 Ibidem, s. 65.
443 Ibidem, s. 71.
444 Ibidem, s. 72.
445 APL, ChKGk, ks. 17, op. cit., k. 20; podany ciężar dzwonów rozmija się z ogólnym cię-

żarem podanym przez Konsystorz w 1836 roku (został on oszacowany na 72 funty); vide APL, 
ChKGk, ks. 606, op. cit., s. 143.
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Dodajmy, że w drugiej połowie lat trzydziestych objął on w administrowa-
nie także cerkiew w Pawłowie, której dochód netto określono na 253 zł446.

W kontekście spraw cerkiewnych, koniecznie trzeba wspomnieć datę 
8 września 1839 roku. Tego to dnia w Chełmie odbyła się podniosła uroczy-
stość otwarcia katedry greckounickiej, częściowo tylko za Rządu austrjackie-
go odbudowanej po pożarze w 1802 roku, zaś przez carów Aleksandra i Miko-
łaja z funduszow rządowych należycie wyposażonej447. Domyślać się można, że 
w konsekracji uczestniczyli również wierni z klucza rejowieckiego.

(Niejako przy okazji przypomnę, iż w Rejowcu odbywały się corocznie 
dwa odpusty, upamiętniające także niegdysiejsze istnienie drugiej cerkwi: 
na dzień św. Jerzego i na dzień św. Michała Archanioła, patrona Rusi448).

Parę lat wcześniej główny dyrektor Komisji Rządowej Spraw Wewnętrz-
nych, Duchownych i Oświecenia Publicznego w piśmie do biskupa chełm-
skiej diecezji greckokatolickiej449 stwierdził kategorycznie, iż stosownie do 
obrzędów zapisanych w mszałach, cerkwie unickie pod względem wewnętrz-
nego urządzenia, ubiorów Kapłańskich i sprzętów kościelnych do pierwotnych 
ustaw Grecko-Wschodniego Kościoła stosować się winny450.Polecił on także 
alumnom chełmskiego seminarium duchownego, by z większą niż dotąd 
starannością oddawali się nauce języka rosyjskiego.

Jawna próba delatynizacji cerkwi unickich wywołała wiele poruszenia 
w środowiskach wiernych, dlatego w marcu 1838 roku wspomniany dyrek-
tor wyjaśnił chełmskiemu biskupowi, iż rząd pragnie jedynie przyjść cerkwi 
unickiej z pomocą na drodze jej powrotu do korzeni, czyli do przywrócenia 
w niej porządku i obrzędów Cerkwi Wschodnio-Katolickiej, co pozwoli odzy-
skać jej dawną godność i powagę451. 

W związku z nową polityką wyznaniową, coraz częściej zaczęło docho-
dzić do konwersji unitów na obrządek łaciński, wywołującej zarówno we 
władzach duchownych jak też rządowych duży stres. Objawiał się on pro-
wadzeniem wspólnych śledztw i dolegliwych przesłuchań konwertytów452. 
(Z liczby rodzin zamieszkałych na terenie klucza i przyznających się do 
unityzmu wynika, że w czasie owych zawirowań wokół cerkwi ona spadła). 
Trudna do oszacowania, ale wielka była liczba konwertytów, również w Ziemi 

446 Ibidem, s. 259.
447 Redakcyjna notatka, „Kurjer Warszawski”, nr 246, s. 1190.
448 APL, ChKGk, ks. 210, op. cit., k. 72.
449 Od 1830 r. chełmska diecezja greckounicka, jako wyjęta spod jurysdykcji metropolity 

halickiego, podlegała bezpośrednio władzy papieskiej; A. Korobowicz, Zależność obrządku 
greckounickiego w Królestwie Polskim od wyższych władz duchownych, „Czasopismo Prawno-
Historyczne”, t. XX, zesz. 2, 1968, s. 55.

450 APL, ChKGk, ks. 65, op. cit., s. 104-105.
451 Ibidem, s. 188/204.
452 Ibidem, s. 232, 250, 297, 349 i in.
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Chełmskiej – pisał w swojej, wnikliwie opracowanej, dysertacji doktorskiej 
Grzegorz Jacek Pelica453 i trudno tej tezie przeczyć w kontekście konsystor-
skich źródeł dokumentacyjnych.

W dwa tygodnie po śmierci Koźmińskiego (zmarł był, jak się wonczas 
mawiało i pisało, w wieku 67 lat życia swego) dnia 28 kwietnia/10 maja 1840 
roku, wobec zgromadzonego ludu na Nabożeństwo Niedzielne dziekan de-
kanatu krasnostawskiego – Leon Smoleniec zainstalował w cerkwi rejowie-
ckiej nowego proboszcza 26-letniego Justyna Ładę.

Domyślać się można, iż w tej podniosłej dla wiernych uroczystości wzię-
ła udział również młodziutka, 18-letnia Marianna – żona księdza. Była ona 
właśnie córką Leona Smoleńca, instalatora ks. Łady a nadto proboszcza ło-
piennickiego i kanonika chełmskiego.

Na okoliczność instalacji został sporządzony inwentarz cerkwi, obejmu-
jący jej ogólną charakterystykę, spis wyposażenia w naczynia i ubiory litur-
giczne, listę mebli świątynnych, opis cmentarza przycerkiewnego i grzebal-
nego oraz plebanii i zabudowań gospodarczych, a także wykaz beneficjów 
(grunty, dziesięciny, służebności)454. Z dokumentu tego wynika m.in., iż:

a) cerkiew posiadała podłogę drewnianą, z tarcic ułożoną (w kruchcie 
wymagała ona naprawy),

b) wielki ołtarz wraz z prezbiterium oddzielony był pod pozostałej części 
świątyni romaniyką, czyli ozdobną balustradą,

c) po prawej stronie prezbiterium znajdowała się niedawno wymurowa-
na kaplica z przepierzeniem szklanym i drzwiczkami także szklannemi 
podwóynemi na zawiasach żelaznych z zameczkiem francuzkim455,

d) w samej świątyni znajdowały się cztery ołtarze, w kaplicy zaś urządzo-
no ołtarz dodatkowy, gdzie ustawione były dwie ławki pojedyncze dla 
Kolatorstwa, czyli Woronieckich,

e) dom modlitw ozdabiało siedem płócien, w tym zawieszony w wielkim 
ołtarzu obraz Wniebowzięcia NMP w pozłacanych ramach oraz poniżej 
– obraz św. Mikołaja, nad nimi zaś dwa obrazy św. Jerzego i Matki Bo-
skiey owalowaty456, także obraz Jezusa i obraz św. Michała Archanioła 
– oba umieszczone w bocznych ołtarzach (te i obraz Wniebowzięcia 
- pędzla włoskiego), sztych Matki Bożej staroświecki zawieszony w ka-
plicy, tudzież obraz processyonalny z Matka Boską i Stym Jerzym457,

453 G. J. Pelica, Kościół prawosławny w województwie lubelskim (1918-1939), Lublin 2007, 
s. 20, przyp. 22.

454 APL, RGL Adm. ks. 1222, op. cit., k. 5-7.
455 Ibidem, k. 5.
456 Po odnalezieniu i niedawnej renowacji, wisi ten obraz w kościele parafialnym w Rejow-

cu jako wizerunek Matki Boskiej Rejowieckiej.
457 APL, RGL Adm. ks. 1222, op. cit., k. 5.
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f) dla wiernych przeznaczone były jedynie dwie ławki trzyosobowe, po-
nieważ starym zwyczajem podczas nabożeństw cerkiewnych przyjmo-
wano postawę stojącą458,

g) cerkiew posiadała 10 ksiąg liturgicznych, w tym dwa mszały łacińskie, 
ewangeliarz polski, psałterz, trebnik, tryfołoj i mszał poczajowski459 
(wszystkie one świadczyły o pełnej latynizacji cerkwi rejowieckiej),

h) przy cerkwi znajdowały się dwa cmentarze: procesyjny i grzebalny, 
otoczony płotem drewnianym w dobrym stanie,

i) budynek plebanii wykonany był z drzewa i pokryty gontami oraz po-
siadał komin wyplatany słomą, na dachu zaś murowany, w czym nie-
wiele różnił się od domów mieszczan rejowieckich,

j) wewnątrz budynku znajdowały się cztery pokoiki, komórka (spiżar-
nia) sień i kuchenka (pokoiki ogrzewały dwa piece kamienne, przy 
których znajdowały się piec do pieczenia chleba oraz kominek, a w po-
koiu [głównym] komin do oświetlania i rozgrzania,

k) obok nowej plebanii stał stary budynek parochialny złożony z izby 
i alkierza, o trzech oknach z piecem do ogrzewania i kominkiem oraz 
z sieni i spiżarni, połączony dachem w całość z kurnikiem, lecz przez 
dawność czasu zdezelowany i grożący zawaleniem,

l) na podwórcu plebanii znajdowały się także stodoła z drzewa ciosane-
go na skład zboża, słomy i pomieszczenie żywego Inwentarza w dość do-
brym stanie oraz niewielki spichlerz, który jednak potrzebował pilnego 
odremontowania,

m) paroch posiadał dotychczasowe grunty orne, łąki i ogrody oraz dzie-
sięciny i służebności przyznane cerkwi jeszcze przez Stanisława Ma-
teusza Rzewuskiego (1720 r.).

Z raportu wójta gminy, opatrzonego datą 10/22 kwietnia 1842 roku 
i przesłanego do Rządu Gubernialnego Lubelskiego wynika, iż budynki go-
spodarcze, o których wspomniałem, zostały wspólną więźbą dachową połą-
czone i nakryte po części słomą, po części zaś – trzciną460. Naprawiono także 
starą plebanię, z przeznaczeniem na zamieszkanie czeladzi lub wikarego. 
Naciskał również ks. Łada na Woronieckiego, by ten dokonał zamiany naj-
bardziej od plebanii oddalonych gruntów na bliżej położone, lecz dziedzic 
odpowiedział odmownie, podając przyczynę, iż takowa okoliczność wymagała-
by nowego pomiaru wszystkich gruntów Włościańskich i Mieyskich461.

458 Ibidem, k. 5v.
459 Ibidem, k. 5v-6.
460 Ibidem, k. 23.
461 Ibidem, k. 9.
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Na jednym z ogrodów około roku 1804, prawdopodobnie po śmierci pleba-
na Biruntowicza, Stanisław462 i Agata Kuźmińscy postawili stodołę z okólnikiem 
o co wytoczył proces właśnie ks. Justyn Łada i – jak się miało okazać – aż do 
powstania styczniowego nie ustalono, czy rzeczone zabudowania stoją na grun-
cie plebańskim, czy miejskim. Umarli właściciele budynków, rozproszyli się po 
województwie ich sukcesorzy (córki i wnukowie), nastali nowi administratorzy 
cerkwi, a Prokuratoria Generalna nie mogła się doprosić naczelnika powiatu 
krasnostawskiego, by na podstawie map gruntowych i opinii geometry rozstrzy-
gnął, na czyim gruncie stodoła z okólnikiem została posadowiona463.

10 grudnia tegoż 1843 roku rodzina parocha powiększyła się o córeczkę 
Sabinę Michalinę464. W uroczystości chrztu połączonej z bierzmowaniem 
wzięli udział m.in. Ignacy Piątasiński - burmistrz Rejowca wraz z małżonką, 
Joanna Grzegorzewska jako matką chrzestną oraz Bazyli Zaremba – pleban 
żmudzki, zapewne prowadzący uroczystość (także z małżonką). Obrzędy 
sakramentalne odbyły się w miejscowej cerkwi.

Z początkiem lutego 1844 roku nagle i dla wiadomych tylko biskupowi 
powodów, ksiądz Łada został przeniesiony na inną parafię, prawdopodob-
nie do Kopyłowa w powiecie hrubieszowskim465, a do plebanii rejowieckiej 
wprowadził się ksiądz Miron Mosiewicz. Aczkolwiek urzędowanie rozpoczął 
wnet po odejściu poprzednika, to oficjalnie zainstalowano go w cerkwi do-
piero 18/30 marca466. Tę lokalną uroczystość poprzedził – jak już się rzekło 
- szereg energicznych kroków podjętych przez rząd gubernialny w kierunku 
przywrócenia cerkwiom ich prawosławnego wystroju.

Jak wynika z aktów urodzeń, ks. Mosiewicz przybył prawdopodobnie 
z miejscowości Starawieś467 wraz z żoną Antoniną z Chęcińskich i majacą 
ledwie tydzień córeczką Anielą Konstancją. (W Rejowcu, po roku pobytu, 
rodzina parocha powiększy się o jeszcze jedną dziewczynkę – Emilię An-
toninę468). Miał on już za sobą krótką działalność konspiracyjną. Wstąpił 
otóż młody alumn seminarium w 1840 r. do tajnej organizacji „Fraternitas” 

462 Z zawodu Kuźmiński był rzeźnikiem.
463 W roku 1864 akta sprawy się urywają; APL, RGL, Adm. Rep. 5, Lit. R.,ks. 1223, k. 84.
464 APL, Duplikat Aktow Urodzin, Małżeństw i Zejść Gminy i Parafii rgc. Rejowieckiey na 

rok 1843, ks. 52.
465 J. Lewandowski, Na pograniczu…, op. cit., s. 91. W okresie powstania styczniowego 

ks. Łada należał do najbardziej zaangażowanych duchownych unickich wspierających ten 
zryw narodowościowy. Jak w śledztwie ustalono, zebrał on 1000 rubli z przeznaczeniem na 
wsparcie powstańców. Dostarczał im również mundury, konie i amunicje, a działalność jego 
wspierała druga z córek - Aleksandra.

466 APL, RGL, Adm. ks. 1222, op. cit., k. 30.
467 APL, USC rgu Rejowiec, Ksiega Duplikat Parafii r.g.u. Rejowieckiej Aktow Urodzeń, 

Małżeństw i Zejść na rok 1844, ks. 53.
468 Ibidem; Emilia Antonina urodziła się dnia 22 kwietnia 1844 r, ochrzczona zaś została 

wraz ze starszą siostrą Anielą Konstancją dopiero 20 listopada tegoż roku.
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bazującej na nastrojach antycarskich, panujących wśród duchowieństwa 
greckokatolickiego. Związek ten założyli klerycy chełmskiego seminarium: 
Andrzej Szymański, Józef Śmigielski i Filemon Djakowski469. Głównym jego 
celem była samoobrona przed powrotem prawosławia i rusyfikacją (w roku 
1839 skasowano unię na Litwie i Rusi). Zanim jednak na dobre działalność 
bractwa się rozwinęła, zostało ono zdekonspirowane i rozwiązane, a Mosie-
wicz musiał prawdopodobnie przez następne lata odbyć swoistą kwarantan-
nę zanim doczekał sie pierwszej posady parocha – w Rejowcu.

Wraz z nastaniem wiosny 1843 roku, po przeprowadzeniu zasiewów, 
z polecenia Adama Woronieckiego dokończono remonty w obejściu ple-
bańskim470. W mieszkaniu proboszcza Mosiewicza wymurowano nowy piec, 
wystawiono dwie komórki dla trzody chlewnej oraz wygrodzono żerdziami 
i w części oblakami płoty przy ogrodach do probostwa Rejowieckiego należą-
cych. Prace niefachowe i pomocnicze przy remontach wykonane zostały po 
części kosztem Ekonomicznym, czyli w ramach odrobku pańszczyźnianego, 
jednakowoż za prace specjalistyczne trzeba było zapłacić, dziedzic zaś nie 
zamierzał finansować z własnej skarbony remontów budynków plebańskich 
jakiemukolwiek duchownemu. Dlatego skrupulatny, jak zawsze, Woroniec-
ki wyliczywszy koszty materiałów i usług na kwotę 1.015 złotych, rozłożył 
ją między 13 rodzin z Rejowca, 26 rodzin z Wólki Rejowieckiej, 18 domów 
unickich z Kobylego, 16 unitów z Rubiego, 2 – z Wereszcz i 12 ze Stajne-
go471. Powiadomił także naczelnika powiatu krasnostawskiego, że z powo-
du kosztów i starań ponoszonych przezeń na rzecz świątyni, a także dla 
przyczyny ubóstwa wiernych, nie widzi możliwości urządzenia ikonostasu 
własnymi środkami, tym bardziej, iż ponosi, jak napisał, wysokie koszty 
związane z remontami zabudowań plebańskich i odnową cerkwi. Zapropo-
nował on przeto, ażeby fundusz był na to [tj. na ikonostas] wydany z Rządu, 
a z łaski Najiasnieyszego Monarchy naszego na cel takowy przeznaczony472. 
Ta śmiała i zaskakująca propozycja poskutkowała: rząd gubernialny polecił 
komisarzowi obwodu w Krasnymstawie, aby ten, do czasu podjęcia decyzji 
przez władze wyższe, odstąpił od dalszego naglenia Dziedzica w omawianym 
przedmiocie473. Komisarz, raportując o stanie cerkwi, podszedł do kwestii 
ikonostasów nieco łagodniej, pisząc, iż jedynie wspólnym wysiłkiem rządu, 
szlachty i donataryuszy można byłoby je urządzić zgodnie z przepisami ko-
ścioła wschodniego474.

469 F. Ramotowska, O chełmskim związku tajnym „Fraternitas” z 1840 roku, [w:] T. Men-
cel, Problemy Historii i Archiwistyki, Lublin 1986 s. 92-96.

470 APL, RGL, Adm. ks. 1222, op. cit, k. 37.
471 Ibidem, k. 38.
472 Ibidem, k. 38, 43.
473 Ibidem, k. 41.
474 APL, RGL, Acta Generalia, Rep. 5, ks. 488, k. 297.
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A szło o sprawę niebagatelną: z gubernialnego wykazu sporządzonego 
w roku 1840 wynikało, iż na 142 cerkwie parafialne i 60 filialnych dwie zale-
dwie - w Mołodiatyczach i Księżopolu - posiadały carskie wrota475. W żadnej 
natomiast nie było ikonostasu.

Dla porównania: około roku 1864 na 267 cerkwi parafialnych w diecezji 
chełmskiej się znajdujących, 127 posiadało ikonostasy, zaś spośród 57 cer-
kwi filialnych ikonostasy stwierdzono zaledwie w jedenastu476. Dane te od-
zwierciedlają dowodnie stopień odejścia cerkwi unickich nie tylko od prawo-
sławnego wystroju, ale w znacznym stopniu od prawosławnej obrzędowości.

Pisariew, pełniący obowiązki dyrektora głównego KRSWiD, przekonywał 
Gubernatora Cywilnego Lubelskiego, iż Rusini, przyjmując uniję, pozostali 
przy obrzędach Kościoła Wschodniego [co akurat było prawdą i dopiero synod 
zamojski w 1720 roku zapoczątkował proces latynizacji cerkwi unickich] 
i nietykalność takowych przez bulle papiezkie została nie tylko zapewniona, 
lecz i zalecona (…)477. Wprowadzenie na powrót ikonostasów i carskich wrót 
miało, zdaniem dyrektora, pozwolić na właściwe odbywanie cerkiewnych ce-
remonij, dlatego uznał za niezbędne przypomnienie kolatorom i parochom 
rozporządzenia w tej sprawie.

Woronieckiemu, jako byłemu generałowi wojska rosyjskiego, wprawdzie 
daleka była droga do całkiem zlatynizowanej cerkwi obrządku greckiego, 
równie jednak daleko mu było do zakupienia ikonostasu dla rejowieckiej 
świątyni. Wydatek rzędu paruset, czy choćby tylko stu rubli nie wchodził 
w żadną kalkulację. Tym bardziej, że sami wierni, w liczbie kilkudziesięciu 
domów, nie podołaliby takiemu ciężarowi finansowemu.

Dziedzic dóbr Uhra natomiast, sąsiadujących z rejowieckim kluczem, 
złożył obietnicę, iż w ciągu roku wyposaży cerkiew depułtycką w rzeczone 
immobilia sakralne. Wiele zatem zależało od stosunku kolatorów do prawo-
sławia i jego obrzędowości.

O ile w nienajgorszym jeszcze stanie funkcjonowała cerkiew rejowiecka, 
o tyle pawłowska wymagała pilnego remontu oraz urządzenia w niej ikono-
stasu. W złej kondycji zwłaszcza znajdowały się zabudowania plebańskie. 
Pismem z dnia 31 sierpnia/12 września 1845 roku Wydział Skarbowy Rządu 
Gubernialnego Lubelskiego informował Wydział Administracji, iż w domu 
mieszkalnym plebana należy restaurować dach, podciągnąć nowe podwaliny 
i nowe podmurowanie uzupełnić478, jako że poprzedni parochowie zanie-
dbując małe uszkodzenia, doprowadzili budynek do zbyt wczesnej dezelacyi, 

475 Ibidem, k. 233v, 234.
476 APL, ChKGk, ks. 163, op. cit., k. 416-422v.
477 APL, RGL, Acta Specyalia tyczące się Kościołów Grecko-Rosyiskich w Królestwie Polskim. 

Urządzenia. Adm. ks. 612, s. nlb.
478 APL, RGL, Akta Specyalia tyczące się Pawłowa, Cerkwi, Plebanij i Cmentarza. Budowa 

i Reperacja, ks. 1068, strony niepaginowane.
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wymagającej już poważniejszych napraw, ale tymi winien zająć się aktual-
ny użytkownik. Również naprawy budynków gospodarczych powinny być 
staraniem plebana udziałane. W ocenie biuralistów lubelskich nie były one 
jednak natenczas niezbędne. Ponieważ Pawłów jako miasto stanowił rządo-
wą jednostkę osadniczą, kolatorem świątyni, wedle prawa, pozostawał Skarb 
Królestwa. Tak więc za pośrednictwem rządu gubernialnego sprawa, po pra-
wie dwu latach martwoty, trafiła do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 
i Duchownych w Warszawie, która tą drogą dowiedziała się, iż Parafia r.g. 
w Pawłowie składa się ze zbyt małej liczby parafian tego wyznania, którzy by-
liby w możności ponosić tak wielkie koszta napraw i remontów. Stąd zasadny 
wydawał się postulat, aby rząd zechciał przyłożyć się do wyznaczenia funduszu 
odpowiedniego na pokrycie takowych kosztów. Niespiesznie, ale jednak, opra-
cowano tzw. anszlag, czyli zbiorczy kosztorys obejmujący: reperacyę kościoła 
(na kwotę 216 Rs 44 kop.), remont plebanii ( na kwotę 162 Rs 99 kop.), po-
krycie jej dachu (oszacowane na 52 Rs 18,5 kop.), wystawienie w jednym bu-
dynku stajni, obory i wozowni (z kosztem wynoszącym 469 Rs 81 kop.) oraz 
pobudowanie stodoły (o wartości 422 Rs 46 kop.)479. Ogólna wartość prac 
renowacyjno-remontowych wyniosła 1323 Rs 90 kop. Nie była to zatem kwo-
ta mała. Rząd jednak warszawski nie kwapił się z jej wydatkowaniem. Jakoż 
znalazł współpłatników, pisząc do rządu lubelskiego tak oto: Ponieważ do 
parafii pawłowskiey r.g. oprócz miasta Pawłowa należą cztery wsie prywatne, 
których włościanie obowiązani będą przyczynić się do kosztów stosunku przepi-
sami wskazanym, Rząd jako Kollator poniesie 1/10 część ogólnych wydatków, 
reszta zaś tak moderowanych kosztów, która na parafian przypadnie, będzie 
niewielka, a zatem dla nich nie uciążliwa. Wkrótce, tj. 8/20 sierpnia 1847 
roku rząd gubernialny ogłosił pierwszy przetarg na wykonanie usług remon-
towo-budowlanych. Z zachowanej dokumentacji, a w tym z korespondencji 
słanej przez scholastyka Katedry Chełmskiej - Andrzeja Hryniewieckiego 
do Lublina wynika, iż wykonawcy nie znaleziono. Do ponagleń o przyspie-
szenie prac remontowych przyłączył się także biskup administrator diecezji 
chełmskiej – Jan Teraszkiewicz. Magistrat Pawłowa, jak mógł, tak opóźniał 
rozpoczęcie prac przycerkiewnych, nie przygotowując przez lat kilka roz-
działu kosztów tych prac między parafian pawłowskich.

Tymczasem, jak raportował w dniu 28 lipca/9 sierpnia 1852 roku do bi-
skupa paroch pawłowski, stodoła pochyliwszy się na bok, nie dawała zajeżdżać 
furom ze zbożem, a okólnik grozi niechybnem i rychłem upadkiem. Oskarżył 
on przy tym miejscowych urzędników o złośliwe utrudnianie postępu w na-
glącej już teraz kwestii remontowej. Jest faktem, że wspomniany podział 
kosztów miedzy wiernych należących do miejscowej cerkwi został przez ma-
gistrat wspólnie z Dozorem Cerkiewnym sporządzony dopiero 1/13 lipca 

479 Ibidem.
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1858 roku, a więc bez mała 13 lat od rozpoczęcia starań o odnowienie cerkwi 
i części plebańskiej. 

Ponieważ, jako się rzekło, również świątynia wymagała odremontowania, 
wierni opodatkowali się na jej rzecz i własnym sumptem prace niezbędne 
wykonali (zapewne w roku 1852). Były to rody Dudków, Rzepeckich, Szo-
kaluków, Klinów, Kozłów, Posturzyńskich, Wojtalewiczów, Zduńczuków 
i innych – w sumie 44 rodziny unickiego wyznania.

Tymczasem zabudowania plebańskie się rozpadły, a Dozór, mimo, iż 
przyrzekł parochowi rychłe posadowienie nowych, jeszcze w roku 1859 
nawet w części materiałów nie przysposobił. Ponieważ akta sprawy urywają 
się w 1866 roku, trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki ostateczny obrót ona 
przyjęła, zwłaszcza, iż mimo ogłoszenia kolejnego przetargu na wykonanie 
prac budowlanych, nie zgłosił się żaden oferent.

Dodajmy, iż mieszczanie pawłowscy od wielu lat byli w sądowym sporze 
naprzód z biskupem diecezji chełmskiej, a po przejęciu dóbr duchownych 
przez rząd, ze Skarbem, o zagarnięcie znacznej części lasu włościańskiego 
i gruntów o wartości i obszerności niewiadomey oraz o zmniejszenie z tego 
tytułu powinności dworskich480. Pisałem o tym już wcześniej.

Powracając do wątku judaistycznego, należy przypomnieć o wprowadze-
niu postanowieniem Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 6/18 
listopada 1845 roku zakazu noszenia ubioru żydowskiego od dnia 1 stycznia 
1850 roku481. W okresie przejściowym, a mianowicie od dnia 1 lipca 1846 
roku, nie było wolno Starozakonnym nosić ubioru żydowskiego, jak za opłatą 
zwaną Krupką. Wynosiła ona dla kupców tzw. cząstkowych, szynkarzy i kra-
marzy – mieszkających również w gminie rejowieckiej – 30 rubli srebrnych 
rocznie; dla kramarzy z małymi stoiskami, przekupniów i faktorów po rubli 
20. Rzemieślnicy, służący, wyrobnicy i rolnicy obowiązani byli do płacenia 
taksy wynoszącej po 5 rubli rocznie. Z opłat za noszenie tradycyjnych stro-
jów żydowskich zwolniono dzieci do lat 10 i osoby starsze, a także rabinów 
i duchownych bóżniczych. Wolno było również w dni świąteczne nosić bez 
przeszkód stroje danym świętom właściwe.

Na noszenie stroju żydowskiego w okresie przejściowym należało otrzy-
mać od Władzy Rządowej stosowne roczne pozwolenie482.

Wyznawcom religii mojżeszowej, którzy nie przestrzegali postanowienia, 
grożono znaczącymi karami pieniężnymi oraz restrykcjami policyjnymi, 
zmuszającymi ich do zmiany ubiorów na powszechnie w Królestwie, bądź 
w państwie rosyjskim stosowane.

480 Ibidem, k. 96v.
481 APL, RGL, Akta Generalia Rządu Gubernialnego Lubelskiego, ks. 1808 Adm., s. 6-8
482 Ibidem, s. 9.
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W ślad za tym postanowieniem, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych 
i Duchownych wprowadziła w 1846 roku kolejny nakaz: przymusowego gole-
nia bród i obstrzygania pejsów483.

Tak kategoryczne przepisy, jak się wolno domyślać, z jednej strony wy-
wołały powszechne, choć skrywane niezadowolenie wśród społeczności ży-
dowskiej, z drugiej zaś – spowodowały podejmowanie prób ich ominięcia. 
I tak, zamiast tradycyjnych jedwabnych jarmułek, zaczęto nosić czapeczki 
włóczkowe, a ubrania zwierzchnie starano się skrywać pod długimi płasz-
czami krojonymi na modę rosyjską. Wszelkie jednak takie próby kończyły 
się interwencjami sił porządku.

Przepisy powyższe obowiązywały przez szereg następnych lat i w powie-
cie krasnostawskim objęły blisko 10.400 osób wyznania mojżeszowego.

Cofnijmy znowu czas o lat kilkanaście.
Z dniem 1 grudnia 1845 roku parafię rejowiecką objął w administrowanie 

ks. Michał Lipiński484. Urodzony 15 listopada 1822 roku w Perespie w rodzi-
nie miejscowego parocha, po ukończeniu powiatowych szkół w Hrubieszo-
wie wstąpił do Chełmskiego Seminarium Duchownego (1841 r.). Święcenia 
kapłańskie otrzymał niedługo przed przybyciem do Rejowca485. Prawdopo-
dobnie już podczas posługiwania w tym mieście ożenił się z młodziutką Ma-
rianną Szokalską, która na początku stycznia 1847 roku urodziła mu syna Jó-
zefa486. Po trzech i pół roku pobytu w plebanii rejowieckiej został przeniesio-
ny do parafii w Serebryszczu487. Zanim jednak opuścił plebanię (a stało się 
to dnia 31 marca 1849 roku), porozumiał się z nowoprzybyłym duchownym, 
do niedawna proboszczem kańskim, w sprawie podziału zbiorów żniwnych 
z beneficjum cerkiewnego i dziesięciny otrzymanej od wiernych włościan488.

Tak więc od 1 kwietnia 1849 roku księdzem parafialnym unickim został 
Hilary Panasiński (ur. 22 grudnia 1820 r. w Telatynie w rodzinie plebań-
skiej489), dotychczasowy proboszcz cerkwi w Kaniem. Jego młodzieńczy 
życiorys mógłby posłużyć za kanwę romantycznego filmu. Uwikłany przez 
swego brata Antoniego w miłosną intrygę z jego niezamężną szwagierką, 
nie umiał początkowo się z niej wyplątać. Wreszcie za usilnymi staraniami 
ojca, odstąpił od zamiaru ożenku z zupełnie biedną panną – Anną Zawalską. 
Jej matka ani myślała zrezygnować z wydania córki za mąż za dysponujące-

483 Ibidem, s. 69.
484 APL, USC rgu Rejowiec, Duplikat Aktow Cywilno-Religijnych Urodzin, Małżeństw i Zejść 

z Gminy i Parafii Rit. Graci Uniti Rejowiec 1845,.ks. 53, (akt urodzenia nr 50).
485 APL, ChKGk, ks. 154, k. 64v.
486 APL, USC rgu Rejowiec, Duplikat Aktów Religijno-Cywilnych Urodzin, Małżeństw i Zejść 

z Gminy i Parafii Rit.Graeci Uniti Rejowiec na rok 1847, ks. 55, (akt urodzenia nr 1).
487 APL, ChKGk, ks. 894, s. 14.
488 Ibidem, s. 9.
489 APL, ChKGk, ks. 154, op. cit., k. 558v.
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go pięknym głosem490 przyszłego parocha. Poczyniła rzekomo nawet pewne 
przygotowania do ślubu, przeciw czemu i sam Hilary nie bardzo chyba opo-
nował. Mimo ostrych wymówek ze strony ojca co do nietrafności wyboru 
przyszłej małżonki, musiał – jak sam potem w liście do biskupa przyznał 
– także Annie ulgę przynosić, bo innego w takiey natarczywości [z iey strony] 
sposobu niebyło491. 

Tymczasem niedoszła teściowa skierowała do rezydującego pasterza die-
cezji skargę na kawalera, że ten naraził ją na koszty, mimo zapewnień, iż te 
nie będą daremne492. Niezdobią takie uczynki – pisała dalej – osób kwalifikują-
cych się do stanu Duchownego, bo ukrzywdzić sierotę na maiątku i ieszcze (…) 
odbierać iey sławę iest to wielka dla niey Krzywda. Słowa mocne, pozwalają-
ce na daleko idące domysły co do czystości cielesnej byłych narzeczonych. 
Ostatecznie Anastazja Zawalska zgodziła się na polubowne załatwienie spra-
wy, czyli odstąpienie od związania Hilarego z Anną, pod warunkiem zwrotu 
przez Panasińskiego połowy kosztów poniesionych w związku z przygoto-
waniem przez nią wesela. Biskup przystał na tę propozycję, lecz sam zain-
teresowany wyjaśnił, iż żadnych konkretnych obietnic pani Zawalskiej co 
do ożenku nie składał. Jej skąpstwo, także względem brata Antoniego jako 
zięcia dowodzą, iż żadnych wydatków przed domniemanym ślubem nie po-
niosła493. Obie zaś z córką chętnie widziałyby go skazańcem i to martwym. 

Z czasem sprawa przycichła, a Hilary mógł spokojnie kontynuować nauki 
seminaryjne, które ukończył w lipcu 1842 roku494. Następnie przez dwa kolej-
ne lata, w oczekiwaniu na egzamin konkursowy na plebana, przemieszkiwał 
u rodziców w Telatynie, którzy – wedle jego słów – nie stanowili zgodnego 
małżeństwa. Konfliktowa była zwłaszcza matka, pogardzając ojcem i pasz-
kwile o nim rozgłaszając, ale o tem niewspominać495. Można przypuszczać, iż 
pełnił on w rodzinnej miejscowości funkcję wikarego.

Po złożeniu egzaminu w lipcu 1844 roku, od września objął wikariat w pa-
rafii Wytyczno-Wereszczyn-Andrzejów496, natomiast od marca 1845 roku 
przeszedł na administratora cerkwi w Kaniem, gdzie prawdopodobnie za-
warł związek małżeński z Emilią Łącką. Usilnie jednak starał się o probo-
stwo w Rejowcu i nie jest wykluczone, iż odwołanie Lipińskiego miało coś 
wspólnego z tymi staraniami. Po uzyskaniu na początku stycznia 1849 roku 

490 W seminarium Hilary Panasiński z przedmiotów teoretycznych uzyskiwał ledwie oce-
ny dostateczne (sufficientes), natomiast ze śpiewu cerkiewnego otrzymał na dyplomie ocenę 
celującą (eminentes); APL, ChKGk, Akta osobiste Hilarego Panasińskiego, ks. 963, s. 71.

491 Ibidem, s. 34.
492 Ibidem, s. 30.
493 Ibidem, s. 35.
494 Ibidem, s. 39.
495 Ibidem, s. 33.
496 Ibidem, s. 71.
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pozytywnej oceny od Naczelnika Wojennego Guberni Lubelskiej, stwier-
dzającego, iż pod względem politycznym, by Panasiński został skierowany do 
pracy duszpasterskiej w Rejowcu, nie zachodzą przeszkody, od marca objął tu 
probostwo. Jednocześnie przez niedługi czas nadal administrował cerkwią 
w Kaniem, lecz z uwagi na odległość znaczną od Rejowca i kiepski dojazd, 
wymówił się u biskupa z tej funkcji.

Inwentarz sporządzony w dniu 23 marca/4 kwietnia 1849 roku przez 
prezesa Dozoru Parafialnego i kolatora w jednej osobie - Adama Korybuta 
Woronieckiego, na okoliczność instalacji nowego plebana, informował, iż 
przed laty na gruncie funduszowym było sześciu chałupników, którzy robocizną 
opłacali się beneficyentowi – lecz przez dawność czasu zabudowania powaliły 
się, ostatnie zaś zgorzały i teraz nieexystuią497.

Ówczesny pleban nadal jednak dysponował:
a) polem zwanym łanem luterskim, ograniczonym od wschodu drogą 

wiodąca do wapielni, od południa – granicą z dobrami Krupego, od 
zachodu gościńcem krasnostawskim, od północy zaś – łąkami Miesz-
czanow Rejowieckich498,

b) łanem na Chojeńszczyźnie (graniczącym od południa i północy z lasa-
mi, od wschodu z gościńcem krasnostawskim499) oraz łąką, stanowią-
cą przedłużenie tego pola w kierunku północnym na Kosarzów czter-
dzieści,

c) polem zwanym Ćwierciną (zapewne o powierzchni równej ćwierci 
łana) oraz polem zwanym grądem, położonymi na zachód od Cho-
jeńszczyzny, w pobliżu granicy z wsią rządową Hruszów i lasu hru-
szowskiego (od północy ograniczał je bród na strumieniu zwanym 
dawniej Kobyłką, obecnie zaś – Rejką),

d) trzema ogrodami (na jednym z nich stały plebania i budynki na drób, 
na innym zaś stodoła plebańska w okólniku zabudowana), zlokalizo-
wanymi nieopodal siebie oraz graniczącymi z drogami do Stajnego 
i Krzywowoli, w pobliżu ogrodu i zabudowań Jana Działaka, włościani-
na rejowieckiego500.

Wielkość dziesięciny wynosiła, jak dawniej, 15 snopów żyta od każdej upra-
wianej przez wiernych ćwierci łana. Zachowane zostały plebanowi również pra-

497 APL, ChKGk, ks. 449, op. cit., k. 39.
498 Ibidem.
499 Jak z opisu wynika, pola plebańskie leżały po obu stronach gościńca krasnostawskiego, 

na południe od Rejowca, na terenie przysiółka rejowieckiego zwanego do niedawna Popówką 
(istniał jeszcze na mapach topograficznych z końca lat siedemdziesiątych XX w.). Pojawienie 
się informacji o lesie stanowiącym północną granicę łanu na Chojeńszczyźnie oznacza, że 
dawne łąki młynarskie z nim niegdyś sąsiadujące i zapewne od lat nieużytkowane, porosły 
nowym drzewostanem.

500 APL, ChKGk, ks. 449, op. cit., k. 39.
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wo do wolnego wyrębu drzewa na opał i na remonty budynków gospodarczych, 
bezpłatny wymiał ziarna na mąkę w młynie dworskim, swobodne wypasanie ro-
gacizny na pastwisku do dworu należącym oraz wolne warzenie piwa, kurzenie 
gorzałki i sycenie miodu na własną potrzebę, zgodnie zresztą z nadaniem uczy-
nionym przez Stanisława Mateusza Rzewuskiego w 1720 roku.

Dodajmy, iż tuż po przybyciu ks. Panasińskiego do Rejowca, urodził mu 
się syn Władysław (6 kwietnia 1849 r.)501.

Młody paroch najwidoczniej bardziej koncentrował się na rodzinie 
i gruntach cerkiewnych, niż na podupadającej, od szeregu lat nieremonto-
wanej świątyni. Nie zgłaszał wniosku w tej sprawie także dozór cerkiewny 
z dziedzicem na czele. 

Stało się więc tak, o czym wzmiankowałem wcześniej, iż w nocy z 28 na 
29 stycznia 1852 roku z nie dość zabezpieczonej cerkwi nieznani sprawcy 
skradli wiele precjozów i utensyliów, a wśród nich502:

a) monstrancję srebrną z melchizedekiem, czyli półksiężycem w niej 
umieszczonym i podtrzymującym hostię, wycenioną na 20 rubli,

b) puszkę tombakową obustronnie pozłacaną wraz z cyborium, przystro-
joną sukienką szafirową w kwiaty, wartą 16 rubli,

c) kielich srebrny z wyzłacaną pateną, czyli talerzykiem przykrywającym 
naczynie mszalne, o wartości 15 rubli,

d) kielich miedziany z pateną obustronnie pozłacaną na kwotę 12 rubli,
e) ornat granatowy, bez rekwizytów, wyszacowany na rubli 15,
f) ornat niebieski w kwiaty drukowane blado-różowe ze stułą, za rubli 10,
g) ornat Szychem [czyli taśmą lub nicią o kolorze imitującym złoto] prze-

rabiany w białe kwiaty, buraczkowy z narakwicami, worduchem i palką 
o wartości 12 rubli.

Z rozbitej skarbony zabrano około 23 rubli, co łącznie z wyniesionym wy-
posażeniem cerkiewnym dało sumę strat oszacowaną na blisko 130 rubli503. 
Najbardziej jednak może zastanawiać rabunek ornatów nie pierwszego już 
gatunku, z podejrzeniem, że materiał z nich został użyty do zupełnie utylitar-
nych, przyziemnych celów.

Zdarzenie to sprawiło, iż Panasiński z Woronieckim oraz burmistrzem 
Dembińskim postanowili jednak cerkiew odremontować. O szczegółach re-
montu pisałem w poprzednim podrozdziale, więc tylko przypomnę, iż ogól-
na wartość renowacji budynku wyniosła 195 rubli 8 kopiejek i o 35 rubli 
jedynie przewyższyła straty poniesione w wyniku bezprzykładnej kradzieży. 
Najwięcej jednak zaangażowania w odnowienie przybytku Pańskiego wyka-

501 APL USC rgu Rejowiec, Duplikat Aktów Cywilno Religijnych Urodzin, Małżeństw i Zejść 
z Parafij Riti Graeci Uniti Rejowieckiey na Rok 1849, ks. 57.

502 APL, ChKGk, ks. 449, op. cit., k. 41.
503 Ibidem.
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zali sami wierni i poniekąd dziedzic. Z dokumentów dotyczących renowacji 
nie wynika bowiem, by paroch wykazywał jakąś szczególną inicjatywność, 
by sam mobilizował wierzących unickich do prac na rzecz odnowy świątyni.

Po zakończeniu remontu, gdy cerkiew nabrała nowego wyglądu, zaczę-
to wzbogacać ją w utensylia, obrazy, tkaniny i naczynia liturgiczne. Doło-
żyli się do tego i dziedziczka (ufundowała monstrancję), i dziedzic (zakupił 
kielich argentowy), i wierni (z ich ofiar składanych do skarbony zakupiony 
został piękny, biały ornat, w bukiety szychowe żółte i różowe z rekwizytami 
o wartości kilkunastu rubli).

Księżna wykonała także osobiście obicie ambony z bawełny podszyte 
glasem (jedwabna, błyszcząca tkanina, rodzaj podszewki) oraz poduszkę ze 
wstawką krzyżowey roboty (wyszywaną krzyżykami na tzw. kanwie)504.

Z datków nabyto również komodę na skład rzeczy cerkiewnych, boczny 
ołtarzyk z obrazem Matki Boskiej, 8 dużych lichtarzy, krzyż mosiężny z po-
stumentem, takież dwa kielichy z pateną pozłacane, dwa dywany fabryczne, 
obrus perkalowy z frędzlami biało-zielonymi (perkal do uszycia obrusa za-
kupił Jędrzej Korhut), ołtarzyk procesyjny z drzewa sosnowego olejno ma-
lowany z wyobrażeniem Matki Boskiej, także obraz przedstawiający Marię 
Magdalenę, również olejny, dwa dzwonki do elewacyi (czyli dzwonienia pod-
czas podniesienia) i kropidło. 

Zdarzały się też i to dość często, dary indywidualne, głównie od miesz-
kańców klucza. Przykładowo: Wojciech Ostrowski zakupił ornat szafirowy 
atłasowy w białe kwiaty, obraz z wyobrażeniem św. Rocha oraz obraz oleyno 
malowany z postacią Chrystusa ukrzyżowanego. Ignacy Ostrowski podaro-
wał chorągiew koloru iasno buraczkowego z frędzlami i wyszytym na środku 
krzyżem. Ignacy Korhut przekazał obrus perkalowy na wielki ołtarz, podobny 
obrus ofiarowała na boczny ołtarz Józefa Mystkowska, zaś dziekan krasno-
stawski ks. Leon Smoleniec podarował srebrną łyżeczkę do rozdawania ko-
munii. Joachim Usyk zakupił landszaft z wyobrażeniem Pana Jezusa za szkłem 
w ramach czarnych505. Włościanka Uszkowa z Rubiego przekazała chustę ko-
lorową perkalową, a Ludwik Rau zakupił faierniczkę miedzianą, wewnątrz bla-
chą żelazną wyłożoną z lufcikami po bokach (…) do przynoszenia węgli z ogniem 
i odymiania ołtarza oraz wiernych. Ignacy Piotrowski sprezentował natomiast 
nakrycie na ołtarz w kształcie wozducha, czyli pokrowca.

Probostwo nie było jednak takim eldorado, jakiego się po dobrach Re-
jowca Panasiński zapewne spodziewał, dlatego w roku 1858 Konsystorz, za-
świadczając, iż czysty dochód plebana wynosi ledwie 64 Rs 461/2 kop., zwró-
cił się do Wysokiego Rządu o przyznanie finansowego wsparcia ubogiemu 

504 Ibidem, k. 41v.
505 Ibidem, k. 42v.
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duchownemu506. Brak reakcji ze strony władzy oznacza, iż nie przejęła się 
ona sytuacją materialną księdza, jego żony Emilii i nieletniego synka Wła-
dysława. 

Tak niski dochód z około 60 ha użytków rolnych (w tym ponad 43 ha 
roli uprawnej)507 świadczył o wybitnie ekstensywnym charakterze stosowa-
nej przez plebana agrotechniki, wręcz o jego zaniedbaniach agrarnych. Ten 
jednak, najwidoczniej słabego zdrowia, nie potrafił poradzić sobie z funkcją 
rolnika-zarządcy. 

Musiał się nadto ksiądz zajmować sprawą Kawkowej i Goreckiej, a ra-
czej opisanej już przy księdzu Koźmińskim stodoły postawionej dawnymi 
czasy przez ich nieżyjących już rodziców na gruncie funduszowym (?), czyli 
cerkiewnym. Kobiety za grunt czynszu płacić nie chciały i nie zamierzały 
w przyszłości, aczkolwiek mapy gruntowe potwierdzały podobno rację ple-
bana508. Na nic zdały się jego skargi pisane do zwierzchniej władzy duchow-
nej w Chełmie, zaś rozbiórka stodoły raczej w rachubę nie wchodziła.

Rząd Gubernialny zażądał więc od Panasińskiego oryginału erekcji 
z 1720 roku, spisu funduszów cerkiewnych i rejestru pomiaru gruntów do 
cerkwi należących. Zobowiązała też władza wojewódzka magistrat Rejowca, 
by ten utrzymał Gorecką i spadkobierców Kawkowej w spokojnym posiada-
niu gruntu w sporze będącego do czasu rozstrzygnięcia sądowego509. Sprawa 
trafiła wreszcie do Prokuratorii Królestwa Polskiego, która – na mocy wy-
roku Trybunału Warszawskiego z dnia 19 czerwca/1 lipca 1858 roku - naka-
zała wykonanie mapy spornego terenu, zwołanie zwaśnionych stron i przy 
obecności przysięgłego geometry rozstrzygniecie kwestii, do kogo grunt 
pod stodołą rzeczywiście należy.

Zanim do tego doszło (czy faktycznie doszło, nie wiadomo, bo akta spra-
wy urywają się na czerwcu 1866 roku510), dość niespodziewanie dnia 4/16 
maja 1859 roku o godzinie 11ej w nocy ksiądz Hilary Panasiński w wieku lat 
38 przeniósł się do wieczności511. Jak napisał dziekan krasnostawski do bisku-
pa bełzkiego, naówczas administratora diecezji chełmskiej, dekanat utracił 

506 APL, ChKGk, Akta osobiste Hilarego Panasińskiego, ks. 963, op. cit., s. 61.
507 APL, ChKGk, ks. 449, op. cit., k. 103v. Dane z 1860 r.
508 APL, RGL, Akta szczegółowe Rzadu Gubernialnego Lubelskiego tyczące się Rejowca – Ko-

ścioła r. g. Funduszów i Avulsów, Rep. 5, nr 13, Adm. ks. 1223, op. cit., k. 18v.
509 Ibidem, k. 23.
510 Ibidem, k. 96.
511 APL, ChKGk, Akta osobiste…, ks. 963, op. cit., s. 67. Akt zgonu nr 18 z 1859 r. [w:] 

Księga Duplikat Aktów Cywilno-Religiynych Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Parafii rit. 
grae. unit. Rejowieckiey z roku 1859, spisane, ks. 66, podaje jako datę śmierci Hilarego Pana-
sińskiego, syna Michała i Wiktorii z Kirełowiczów Panasińskich, dzień 17 maja 1859 r. (zgon 
miał wedle tego aktu nastąpić o godz. 1100 przed południem), a jednym ze zgłaszających 
ów fakt był. ks. Demetry Zaradziński, paroch cerkwi pawłowskiej, co ten akt uwierzytelnia 
całkowicie.
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gorliwego Kapłana, a Dyecezya pewnych nadziei dobrego Urzędnika512 (Pana-
siński w ostatnim czasie pełnił funkcję administratora dekanatu lubelskie-
go). Pogrzeb odbył się trzy dni później, przy asystencji kapłanów z dwóch 
dekanatów, krasnostawskiego i hrubieszowskiego.

Parocha pochowano na cmentarzu przycerkiewnym w Rejowcu. Istnieją-
cy do dziś, bardzo zniszczony nagrobek tego duchownego, wykonany został 
zapewne znacznie później (mówi on o prochach Panasińskiego), zaś podana 
na nim data zgonu jest nieprawdziwa (4 maja 1860 r.513). W tej samej kwate-
rze pochowano także córkę unity – Józefę, zmarłą, jak wynika z napisu na 
nagrobku, 26 kwietnia 1893 r. Zastanawia jednak fakt, że o istnieniu jej i star-
szego od niej brata Władysława, nie wspomniano w akcie zgonu ks. Pana-
sińskiego (wymieniono tylko jego owdowiałą małżonkę). Emilia z Łąckich 
Panasińska, której przypisać wypada zamówienie mężowi i córce wspólnego 
nagrobka z łacińskim krzyżem, została pochowana w osobnej kwaterze, po 
prawej stronie ich miejsca pochówku (na nagrobku podano jako datę jej zej-
ścia dzień 10 grudnia 1902 r., co oznacza, iż przeżyła męża o ponad 43 lata). 
Nagrobek ten, także bardzo podniszczony i już bez krzyża, który zapewne 
został rozbity, świadczy, iż po śmierci męża-parocha Emilia pozostała nadal 
w Rejowcu. Gdzie został pochowany jej syn Władysław Panasiński – nie wia-
domo.

Wracam do głównego wątku opowieści.
Od 1 czerwca 1859 r. czasowym administratorem parafii rejowieckiej zo-

stał 28-letni nauczyciel Seminarium Diecezalnego Chełmskiego – Jan Julian 
Szelemetko, urodzony w Łosicach z Grzegorza i Marianny z Doroczewiczów 
(vel Doroszewiczów). Poznawszy Władysławę Sulimanowicz przy familii 
w Rejowcu zamieszkałą, urodzoną zaś w Borodyszczach, mającą lat 22, w dniu 
1 marca 1859 roku zawarł z nią w miejscowej cerkwi związek małżeński514. 
Jako córka księdza Jana i Karoliny z Łąckich (może rodzonej siostry Emilii), 
skoligacona była w oczywisty sposób z Panasińskimi i zapewne u nich tym-
czasowo kwaterowała. 

Po śmierci Panasińskiego nadzór nad cerkwią kańską przejął Demetry 
Zaradziński, unicki proboszcz z Pawłowa. 

Jakoż ks. Szelemetko nie nabawił długo w Rejowcu, bo już około połowy 
sierpnia probostwo miejscowe objął ksiądz Jozafat Lebedyński. Urodzony 
13 listopada 1835 roku we wsi Podhorce nad Huczwą, a więc wychowany 
w duchu polistopadowym, co okaże się nie bez znaczenia w jego dalszym 
życiu, do roku 1846 przebywał w domu rodziców (ojciec Antoni był miej-

512 Ibidem.
513 Wiadomość powzięta z autopsji w lipcu 2009 r.
514 APL, USC Rejowiec rgu, Ksiega Duplikat Aktów…z roku 1859, op. cit., ks. 66, akt za-

ślubin nr 8.
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scowym parochem)515. Potem przez rok kształcił się w szkole elementar-
nej w Hrubieszowie, następnie w latach 1847–1851, jak pisał w swoim CV, 
słuchał nauk w Szkołach Powiatowych Hrubieszowskich, liczących się wów-
czas na skąpym rynku edukacyjnym. Do seminarium chełmskiego wstąpił 
w roku 1852, które ukończył cztery lata później i wkrótce przyjął wyższe 
święcenia kapłańskie (4/16 listopada 1856 r.)516. Operował biegle łaciną i ję-
zykiem rosyjskim, wyuczonym pod rygorem przerwania nauki w Semina-
rium. Pod względem wykształcenia mógł więc zaliczać się do elity cywilne-
go duchowieństwa unickiego.

Niebawem otrzymał skierowanie na administratora cerkwi naprzód 
w Gródku Nadbużnym a potem w Orchówku i tam pozostawał do lipca 1859 
roku.

Opinia dziekana krasnostawskiego o nim była więcej niż pochlebna: 
Z wszelką przyzwoitością Stanu Duchownego odpowiednią, zachowuie się 
wszędzie moralnie i przykładnie, w dogodności należytey Parafianom, przy 
utrzymaniu we właściwem porządku budowli Plebańskich i Ekonomicznych 
probostwa (…) w Niedziele i Święta odmawia z ludem pacierz, miewa nauki 
i odbywa katechizacyę517. Po Teodorze Biruntowiczu był to chyba drugi przy-
padek tak zacnego plebana, który objął probostwo w Rejowcu.

Już za jego bytności, w dniach 21 września – 25 października 1860 roku 
władze diecezjalne dokonały kompleksowej wizytacji Majątku Duchownego 
rejowieckiej cerkwi518. Jest to bogaty materiał, który sam w sobie może sta-
nowić podstawę do odrębnych naukowych rozważań. Warto jednak doko-
nać istotnej jego rekapitulacji. Z dokumentacji wynika mianowicie, iż osób 
wyznania greckounickiego (poza niemowlętami) było:

a) w Rejowcu 91,
b) w Wólce Rejowieckiej 153,
c) w Kobylem 149,
d) w Rubiem i Majdanie Rubieńskim łącznie 109,
e) w Wereszczach Małych 35519.
Ogółem więc liczba wiernych obrządku unickiego wynosiła w kluczu bli-

sko 650 osób.
Do miejscowej parafii należały również nadal Stajne i Majdan Stajeński, 

gdzie żyło 110 osób obediencji greckounickiej. Cerkiew obchodziła dorocz-
nie 4 odpusty według starego kalendarza: w dzień św. Jerzego (6 maja), na 
Zielone Świątki ruskie, w święto Wniebowzięcia NMP (27 sierpnia) oraz 

515 APL, ChKGk, Akta osobowe Jozafata Lebedyńskiego, ks. 886, s. 13; APL, ChKGk, ks. 163, 
op. cit., k. 149v.

516 Ibidem.
517 APL, ChKGk, Akta osobowe…, ks. 886, op. cit., s. 15.
518 APL, ChKGk, ks. 449, op. cit., k. 6-19v, 89.
519 Ibidem, k. 6v.
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w dzień św. Michała Archanioła, patrona Rusi i cerkwi rejowieckiej (11 
października). Był to widoczny powrót do tradycji prawosławnej i poniekąd 
ukłon w stronę stacjonującego w Rejowcu, przypuszczalnie z rodzinami, 
szwadronu wojska rosyjskiego. 

Na dochody stałe parocha składały się wpływy z dziesięcin zamienionych 
na ofiary pieniężne w ogólnej kwocie 27 rubli 11 kopiejek oraz z gruntów 
ornych, łąk i ogrodów, przynoszące czystej intraty 130 rubli 651/2 kopiejek520. 
W porównaniu z dochodami uzyskiwanymi przez poprzedniego parocha, ta 
intrata była ponad dwukrotnie wyższa. Świadczyło to o zaradności i gospo-
darności 25-letniego księdza Lebedyńskiego. Opinia dziekana o nowym pro-
boszczu nie była więc przesadzona.

Do dochodów niestałych należały opłaty za posługi i usługi kościelne, 
takie jak sporządzenie aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu, wypisanie 
dokumentu wyjazdowego (tzw. wywodu) na dłuższy pobyt do innej parafii, 
ogłoszenie zapowiedzi przedślubnej, udzielenie ślubu, pogrzeb ze śpiewem, 
msze w określonych intencjach (czytane i śpiewane)521. 

Pleban, podobnie jak jego poprzednicy, użytkował następujące grunty 
rolne: 

a) łan luterski wraz z łąką, poczynający się po stronie północnej od drogi 
prowadzącej z Hruszowa przez Kobyle do Niedziałowic, a kończący 
się przy granicy z dobrami Krupego (od wschodu ograniczała go dro-
ga wiodąca z Kobylego do wapielni, od zachodu zaś gościniec krasno-
stawski),

b) łan na Chojeńszczyźnie, położony po drugiej stronie gościńca kras-
nostawskiego i w swej szerokości po zachodniej stronie graniczący 
z łanem dworskim, od południa kończący się przy lesie, zaś od pół-
nocy, czyli od strony miasta, przy drugim łanie dworskim (mającym 
orientację E–W),

c) pole zwane ćwierciną, znajdujące się na zachód od łanu na Chojeńsz-
czyźnie i w swej szerokości graniczące z dobrami rządowej wsi Hru-
szów,

d) grąd przy granicy z dobrami Hruszowa (o orientacji E-W), położony 
na południe od poprzedniego pola i kończący się od zachodu na dro-
dze wiodącej z Rejowca do Hruszowa,

e) 3 ogrody oraz pastwiska i różne nieużytki (bagienne i piaszczyste).
Ogółem do probostwa były przypisane ponad 83 hektary gruntów (w tym 

ponad 43 hektary ziemi ornej)522, co w zakresie posiadanej powierzchni 
uprawnej stawiało parocha na czele użytkowników areału rolnego, wyłą-

520 Ibidem, k. 18v-19.
521 Ibidem, k. 19v.
522 Ibidem, k. 103v.
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czając dziedzica, rzecz jasna. Plonowanie, wyrażające się stosunkiem liczby 
korców zbóż zebranych do wysianych, wynosiło:

a) w przypadku pszenicy 6:1,
b) w przypadku żyta 3,9:1,
c) w przypadku jęczmienia 6:1,
d) w przypadku owsa 5:1,
e) w przypadku gryki 3:1,
f) w przypadku ziemniaków 5:1.
Jak z powyższego wynika, najsłabiej plonowały żyto i gryka, jednak wy-

dajność pozostałych zbóż zupełnie dobrze wpisywała się w wyniki uzyskiwa-
ne w innych regionach kraju. Uznać to można za osobisty sukces agrarny 
młodego plebana, tym bardziej, iż gospodarował na przynależnym do cerkwi 
beneficjum praktycznie dopiero rok.

Omłotność natomiast, czyli wydajność zbóż chlebowych, z każdej kopy wy-
nosiła przeciętnie 1 korzec ziarna i ten rezultat także należy uznać za więcej 
niż dobry.

Zbiór siana i zbóż oraz ich młocka odbywały się przez najemników, któ-
rym ksiądz Lebedyński płacił po 30 kopiejek dziennie. Ze zbóż sprzedawał 
jedynie pszenicę, po niewygórowanej cenie 3 Rs za korzec. 

Co się tyczy łąk, to pleban posiadał zaledwie trzecią ich część w strefie 
polnej i te kosił raz do roku, natomiast pozostałe dwie, znajdujące się na te-
renie bagnistym, traktował jako całosezonowe pastwiska dla bydła, którego 
pogłowie, dla niedostatku paszy, zmniejszył o połowę. Jednak i tak siano 
dokupowane było od włościan z miejsca i okolicy. Nabiał kierowany był nato-
miast na własne jego i czeladzi wyżywienie523.

Obok domu mieszkalnego znajdowała się stara plebania, kiedyś przez 
Adama Woronieckiego wyremontowana, a teraz pustką stojąca, bez drzwi 
i okien, z dachem słomianym częściowo zapadniętym. Jak wolno przypusz-
czać, starzejący się Adam Korybut nie interesował się już zbytnio stanem 
budynków plebańskich, licząc w tym względzie na dwóch synów: Henryka 
i Mieczysława. Ci jednak, nie czując się jeszcze spadkobiercami, nie wypeł-
niali też – co jest zrozumiałe - obowiązków kolatorskich. Nie miał więc kto 
podjąć decyzji o remoncie lub rozebraniu starego budynku plebańskiego.

Obsadę probostwa stanowiło dwóch parobków, dwóch pomocników 
młodocianych, jedna kucharka i cztery dziewki do oporządzania zwierząt 
hodowlanych i pomocy w pracach ogrodowych. Wszyscy oni otrzymywali 
stałe roczne wynagrodzenie w granicach od 8 do 20 Rs, mając przy tym za-
pewnioną całodzienną strawę. 

Uprawa roli odbywała się przy użyciu własnego inwentarza (2 konie i 4 
woły robocze) oraz własnego sprzętu. Ponadto w hodowli znajdowało się 9 

523 Ibidem, k. 104.
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krów, 4 jałowice, 4 źrebięta do lat czterech i 1 buhaj524. W skład zabudowań 
gospodarczych wchodziły stajnia z wozownią, spichlerz, 2 chlewki, 2 stodoły 
i obora – wszystkie pobudowane z drzewa i pokryte słomą.

Suma roczna podatków, jakimi paroch był obciążony, wynosiła nieco po-
nad 19 Rs.

Zasadniczym systemem uprawy była trojpolówka, aczkolwiek paroch 
posiadał także grunt żytni sześcioletni (przy stosowaniu tego systemu grunt 
ugorował przez rok, po czym przez cztery lata użytkowany był jako warzyw-
nik, wreszcie w szóstym roku wysiewano nań żyto).

Ksiądz Jozafat Lebedyński, przedstawiciel pokolenia polistopadowego, 
najwyraźniej szukał sposobności, by włączyć się w nurt politycznych zda-
rzeń, jakie w Królestwie Polskim następowały. Można domniemywać, że do-
chodziły doń wieści z Warszawy, jak choćby ta o patriotycznej demonstracji, 
która odbyła się przed kościołem karmelitów na Lesznie w dniu 29 listopada 
1860 roku na pamiątkę powstania, czy o procesji na Starym Mieście, zorga-
nizowanej m.in. przez młodzież studencką w rocznicę bitwy grochowskiej525, 
po której to dwa dni później (27.02 1861 r.) podczas kolejnej patriotycznej 
manifestacji wojsko rosyjskie zabiło pięciu demonstrantów526. Można do-
myślać się, iż dotrała doń wiadomość o nabożeństwie odprawionym za po-
ległych w kościele kapucynów w Lublinie. Może też znał on treść ulotki 
w mieście tym rozpowszechnianej i skierowanej do wielmożnych, bawiących 
się, nazwanych odrodnymi synami i córkami Polski oraz ostrzeganych przed 
zemstą527.

Może wreszcie uczestniczył w jednym z licznych zebrań patriotycznych, 
jakie w marcu i kwietniu 1861 roku odbywały się w lubelskiej resursie lub 
w którymś z miejscowych kościołów. Przytaczając słowa Kazimierza Gre-
gorowicza, za sprawą duchowieństwa właśnie ruch narodowy w Polsce przy-
brał znamiona religijne528, zatem udział w nim ks. Lebedyńskiego wydaje się 
wiecej niż prawdopodobny. Na jednym z takich zgromadzeń dowiedział się 
z pewnością o kolejnych stu śmiertelnych ofiarach demonstracji na Placu 
Zamkowym w Warszawie (8 IV 1861 r.).

Życie narodowe – pisał przytaczany już K. Gregorowicz - z głównych zbio-
rowisk biegło drobnymi strumykami do najbardziej oddalonych kończyn kra-
jowych, godłem krzyża budząc z uśpienia wszystkie warstwy narodowe. Krzyż 
przy cerkwi rejowieckiej, jak się niebawem okaże, za sprawą ks. Lebedyń-
skiego też taką rolę odegra. 

524 Ibidem, k. 108v.
525 J. Tazbir (red.), Zarys historii…, op. cit., s. 478.
526 A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000, s. 325.
527 K. Gregorowicz, Zarys główniejszych wypadków w województwie lubelskim w r. 1861 

(wstęp i oprac. W. Śladkowski), Lublin 1964, s. 18-19.
528 Ibidem, s. 59.
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Ogłoszenie w październiku 1861 roku stanu wojennego w Królestwie 
nie tylko nie uciszyło wśród społeczeństwa nastrojów antyrosyjskich, ale je 
wręcz podsyciło. Lebedyński nie zamierzał być jedynie biernym świadkiem 
tych nastrojów.

Oto 10 października 1861 roku pod Horodłem młody lubelski działacz 
patriotyczny i czołowy organizator ruchu oporu – cytowany wyżej Kazimierz 
Gregorowicz wspólnie z Apollonem Korzeniowskim i ks. Markiem Laury-
siewiczem529 zorganizował wielką ogólnokrajową demonstrację, podczas 
której odczytał akt reaktywujący unię horodelską z 1413 roku530. Do Horodła 
z Rejowca niedaleko i nie wykluczam, że paroch rejowiecki mógł na ten wiec 
pojechać, tym bardziej, iż odezwa na tę okoliczność wydana, wzywała do 
udziału najpierw Szanowne Duchowieństwo Katolicko-Słowiańskiego (unic-
kie) i Łacińskiego obrządku. Mimo obecności wojska pod komendą gen. 
Chruszczowa, który wprawdzie do miasta pątników nie wpuścił, msza, połą-
czona z patriotycznymi wystąpieniami, się odbyła, w obecności co najmniej 
8 tysiecy osób z różnych wojewodztw531. Delegaci, wytypowani przez woje-
wodzkie organizacje patriotyczne, przywieźli na tę uroczystość kilkadziesiąt 
chorągwi narodowych z godłami wszystkich ziem (a więc z pewnością także 
Ziemi Chełmskiej) i województw dawnej Polski przedrozbiorowej532.

Dodajmy, iż ówczesne Horodło liczyło ponad 1700 mieszkańców (znacz-
nie wiecej niż obecnie), w większości chrześcijan533 i z pewnością pomne 
było swojej przeszłości.

Domniemane uczestnictwo ks. Jozafata Lebedyńskiego w uroczystości 
horodelskiej musiało natchnąć go do patriotycznych działań na rzecz odno-
wy wśród miejscowej ludności narodowego ducha.

Dość powiedzieć, że w niedługi czas potem (styczeń 1862 r. ?) na posta-
wionym przed cerkwią krzyżu zawiesił on rewolucyjny napis i takież sym-
bole, jak to Dyrektor Główny Rezydujący w KRWRiOP w piśmie do bisku-
pa chełmskiego ujął. Jeśli przyjąć, iż zawieszenie symboli narodowych na 
krzyżu nie legitymuje, mimo wszystko, domniemanej obecności Lebedyń-
skiego na wzgórzu podhorodelskim w pamiętny czwartek 10 października 
roku 1861, to z pewnościa sytuuje go w awangardzie patriotycznie i antymo-
skiewsko nastawionej części chełmskiego duchowieństwa, nie tylko zresztą 
unickiego. 

Ówczesny burmistrz Rejowca – Hirner, otrzymawszy polecenie usunięcia 
z krzyża napisów i ozdób rewolucyjnych, wziął kilku ludzi w celu zniszczenia 

529 J. Lewandowski, Na pograniczu…, op. cit., s. 88.
530 K. Gregorowicz, Zarys główniejszych wypadków…, op. cit., s. 9, 98.
531 Ibidem, s. 91 i nn.
532 Ibidem, s. 96.
533 APL, RGL, Akta szczegółowe Rządu Gubernialnego Lubelskiego tyczące się Wykazów Lud-

ności Miast Guberni Lubelskiej, Rep. 5, Skarb. ks. 102, k. 128.
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tych symboli wolnościowych. Na usprawiedliwienie burmistrza powiedzieć 
można tyle, iż mimo wcześniejszych konfliktów z parochem, niewykluczone, 
iż na tle narodowościowo-patriotycznym, sam nie podjął decyzji o pozbyciu 
się tej niewygodnej politycznie dekoracji. Spotkany przez nich ksiądz odwiódł 
namową mieszkańców od zdjęcia napisów, grożąc im karą Boską za podob-
ne świetokradztwo534. Hirner jednak dopiął swego i - wedle jego własnego 
oświadczenia - przyszedłszy z namówionymi ludźmi pod cerkiew następne-
go dnia o wczesnej porze, gdy było jeszcze ciemno, zdjął napisy i symbole.

W wersji natomiast podanej przez ks. Lebedyńskiego, całe to zdarzenie 
wyglądało tak, iż burmistrz przyszedł pod cerkiew w trakcie nabożeństwa 
około godziny dziesiątej (musiała to być więc niedziela) i przy modlących się 
zdejmował napis, skutkiem czego lud płakał, a gdy ksiądz wyszedł w pontyfikal-
nych szatach, Hirner lżył go słowami535. Sprawa trafiła aż do p.o. Namiestni-
ka Królestwa, który, po przeprowadzonym dochodzeniu, pismem z dnia 29 
kwietnia/11 maja 1862 roku polecił biskupowi chełmskiemu przeniesienie 
krnąbrnego plebana aż do Gnojna w powiecie konstantynowskim i ustano-
wienie nad nim dozoru policyjnego536. Gdyby zaś przeniesienie było niemoż-
liwe, sam namiestnik miał Lebedyńskiemu wyznaczyć karę. 

Z zachowanego brudnopisu biskupa wynika, iż podjął on jednak próbę 
uchronienia rejowieckiego parocha przed przeprowadzką, zapewne sympa-
tyzując z jego poglądami i po cichu popierając jego działania. Trudno się 
bowiem doszukać w aktach osobowych Lebedyńskiego jakiejkolwiek przy-
gany ze strony purpurata. 

W reskrypcie pasterz diecezji wyjaśnił, iż wezwał obwinionego i ogłosił mu 
decyzję J.O. p.o. Namiestnika Królestwa. Lebedyński, po wysłuchaniu sentencji 
oskarżenia, skierował do Konsystorza pismo, w którym dopraszał się zamia-
ny kary. Motywował prośbę swoją tym, że będąc kapłanem niespełna lat 6, 
już w trzecim pracuje probostwie, skutkiem czego na żadnym z dotychczaso-
wych miejsc nie miał dość czasu, by materialnie się wzmocnić. Dodatkowo 
zaś zainwestował w obecne beneficjum, zaciągając znaczną pożyczkę, zatem 
przeniesienie go do innej parafii groziłoby mu ostateczną ruiną majątkową537, 
tym bardziej, iż utrzymywał żonę i trójkę nieletnich dzieci.

Biskup, przychylając się do prośby księdza Lebedyńskiego, zapropono-
wał namiestnikowi, by obwiniony, pod okiem biskupa i przy stałym dozorze 
dziekana, odbył dłuższe rekolekcje, jako zadośćuczynienie za popełniony 
występek538.

534 APL, ChKGk, ks. 886, op. cit., s. 19-20.
535 Ibidem, s. 20.
536 Ibidem, s. 20/25.
537 Ibidem, s. 21.
538 Ibidem, s. 23.
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W tym też czasie, tj. 27 grudnia 1861 r./8 stycznia 1862 r., car wydał 
ukaz o oddzieleniu obrządku greckokatolickiego od rzymskokatolickiego, 
co w sensie prawnym stworzyło z unityzmu zupełnie nowe wyznanie539.

Odnotujmy jeszcze i taki fakt, że w okresie od lutego do końca czerwca 
1863 r. ks. Lebedyńskiego w prowadzeniu akt stanu cywilnego, a pewnie 
i odbywaniu posług kapłańskich zastępował ks. Jan Grzegorzewski540. Czy 
była ta absencja spowodowana chorobą, czy odbywaniem w Chełmie dłuż-
szych rekolekcji, trudno wyrokować. 

Naczelnik powiatu krasnostawskiego zajęty był naówczas wnioskiem 
rejowieckiego Dozoru Bóżniczego o wyrażenie zgody na remont łaźni (my-
kwy) i naprawę ogrodzenia kierkuta541. Na wypadek, gdyby zgromadzone 
oszczędności bankowe gminy rejowieckiej okazały się niewystarczające, 
sami starozakonni dali pisemną gwarancję dobrowolnego opodatkowania 
się na wspomniany cel. Kosztorys na remont łaźni wraz z mieszkaniem ła-
ziebnika, podpisany 3/14 lutego 1862 roku przez Szmula Gelbhara, Berka 
Jungmana i Mordkę Mitelmana – członków miejscowego dozoru, opiewał 
na kwotę 504 Rs 191/2 kop. Naprawa parkanu ogradzającego Kierkut Grzebal-
ny została natomiast wyceniona na 235 Rs 37 kop.

Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zatwier-
dziła oba kosztorysy dopiero 2/14 kwietnia 1863 roku – a więc już w trakcie 
powstania styczniowego - z zastrzeżeniem jednak, aby prace prowadzone 
były pod nadzorem Budowniczego Powiatu Krasnostawskiego542.

Remont łaźni obejmował następujące naprawy543:
a) remont dachu (wymiana części więźby oraz pokrycie dachu gontami 

na dubelt, co było regułą), 
b) wymianę legarów podłogowych, w miejsce wygnitych, przybicie no-

wych desek podłogowych oraz urządzenie rynnówki dla spadku wody,
c) ocembrowanie samego basenu kąpielowego i wykonanie schodków 

do wchodzenia,
d) wykonanie pieca grzewczego, czyli trzonu łaziennego w łaźni wraz 

z naprawą przewodu kominowego,
e) przestawienie pieca chlebowego i całego przewodu kominowego 

w mieszkaniu łaziebnika,
f) wykonanie kamiennego kominka w mieszkaniu łaziebnika,
g) wylepienie polepy na pułapie całego budynku,

539 J. Lewandowski, Na pograniczu…, op. cit., s. 80.
540 APL, USC Rejowiec rgu, Duplikat Aktow Cywilno Religijnych Urodzin, Małżeństw i Zej-

ścia w Parafii r.g.k. Rejowiec na Rok 1863, ks. 68, akty urodzeń od nru 3 do nru 16.
541 AGAD, CWW, Akta…tyczące się Gminy Żydowskiey w Rejowcu, ks. 1614, op. cit., s. 144.
542 Ibidem, s. 157.
543 Ibidem, s. 147-148.
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h) wykonanie 8 nowych drzwi spągowych wraz z częściową wymianą 
okuć,

i) naprawę i oszklenie okien w łaźni oraz w mieszkaniu łaziebnika.
Wymiary łaźni w mierze dziesiętnej wynosiły: 19 x 9,9 x 2,3 m (wszystkie 

przeliczenia ówczesnych miar rosyjskich na dziesiętne – autora pracy)544.
Naprawy parkanu cmentarnego o wymiarach 72 x 53,4 m i kostnicy obej-

mowały natomiast545:
a) wkopanie 90 nowych słupów drewnianych,
b) połączenie słupów nowymi podwalinami (250 m.b.) pod ściany okólne,
c) wykonanie ponad 1000 m2 ścian parkanu,
d) pokrycie kostnicy gontami (zużyto 1800 sztuk),
e) remont ścian i drzwi kostnicy.
Nie zachowały się niestety dokumenty dotyczące nazwisk wykonawców 

remontu, ani protokół przyjęcia robót przez budowniczego powiatowego.
Natomiast władza warszawska trapiła się od kilkunastu co najmniej lat 

niedostatkiem rabinów w gminach żydowskich, jako że mniejsze z nich nie 
były w stanie zapewnić swoim duchowym przewodnikom godziwego wyna-
grodzenia. Dlatego Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych 
pismem z dnia 14/26 lipca 1850 roku zaleciła lubelskiemu rządowi guber-
nialnemu, aby zatwierdzał na rabinów także takich kandydatów, którzy na 
egzaminie rabinackim nie otrzymali wprawdzie ocen z historyi, jeografii i ję-
zyka hebrajskiego, ale posiedli dostateczną znajomość nauk talmudycznych 
i pewną sprawność w operowaniu językiem polskim546. 

Jak wcześniej pisałem, funkcję zastępcy rabina w rejowieckiej bóżnicy 
pełnił, jednak bez rządowej nominacji, Fiszel Liberman. Obok niego, jako 
Prezyduiącego w Dozorze Bóżniczym, członkami byli Berko Jungmann, 
Szmul Gelbhar i Mordko Josef Mitelman, wszyscy także bez nominacji, lecz 
do niej na początku marca 1860 roku przedstawieni. Do pomocy Liberma-
nowi służyło dwóch duchownych – Lejzor Finkielsztajn i wspomniany Ber-
ko Jungmann, nominowani przez rząd gubernialny lubelski w dniu 17/29 
listopada 1851 roku. Przy bóżnicy funkcjonowało także dwóch szkolników 
nienominowanych, tj. Moszko Goldwaser i Hersz Ber Laufer, obaj pełniący 
swe obowiązki – podług zapewnienia Magistratu – bezpłatnie547.

Przez wiele lat nabrzmiewał też inny problem natury prawnej, którego 
władze centralne długo nie były świadome. Otóż po zbadaniu niektórych ży-
dów i Rabinów osiągniętem zostało niemylne przekonanie, że znaczna część 

544 Ibidem, s. 154-155; J. Szymański, Nauki pomocnicze…, 2001, op. cit., s. 180-181.
545 AGAD, CWW, Akta…tyczące się Gminy Żydowskiey w Rejowcu, ks. 1614, op. cit., s. 151-152.
546 APL, RGL, Akta Generalia tyczące się Bużniczych Dozorów, op. cit., ks. 1725, s. 13.
547 APL, RGL, Akta Szczegółowe…tyczące się List Duchownych Starozakonnych, ks. 719, op. 

cit., s. 520-521. 
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żydów uboższych i mniej oświeconych zawiera i zrywa związki małżeńskie bez 
udziału Władz prawem oznaczonych, bez żadnych form piśmiennych, ani kon-
trolli, bez zadosyć uczynienia najistotniejszym warunkom do ważności mał-
żeństwa przez prawo wymaganym, że Żydzi owi płodząc dzieci w związkach 
przez prawo za żadne uważanych (…) meldują je Urzędnikom Stanu Cywil-
nego i Policyi za dzieci prawe, że akta urodzenia takich dzieci na deklaracyi 
fałszywej świadków oparte, są fałszem. W ten sposób prawo o małżeństwie 
z 1836 roku było, zdaniem władz, nagminie pomijane i gwałcone548. Dlatego 
KRSWiD zarządziła, aby przy spisywaniu aktu urodzenia każdego dziecka 
wyznania mojżeszowego sprawdzano równocześnie ważność aktu małżeń-
stwa rodziców.

Wracając do sprawy księdza Lebedyńskiego: ówczesna władza, jak to po-
kazały różne sprawy w tym rozdziale opisane, działała przed powstaniem 
wprawdzie opieszale, lecz z decyzji swych zazwyczaj się nie wycofywała, 
modyfikując je co najwyżej. W przypadku parocha Lebedyńskiego polegało 
to na odroczeniu relegowania go z parafii rejowieckiej aż do jesieni roku 
1866, aby wygenerował jakieś środki na przenosiny. Formalnej jego translo-
kacji do cerkwi w Gnojnie, niedaleko Konstantynowa na Podlasiu, dokonał 
wprawdzie sam biskup nominat diecezji chełmskiej, lecz wiadomo było, że 
wyboru nie miał. Wkrótce zresztą, zapewne za sprzyjanie plebanom antyro-
syjsko nastawionym, takim jak Jozafat Lebedyński właśnie, został wywiezio-
ny w głąb Rosji549. Represje dotknęły także kapłanów optujących za liturgią 
w rycie unickim.

Lebedyński objął parafię gnojeńską w dniu 2/14 października 1866 roku. 
Tam także nie dawano mu spokoju za rejowiecką przeszłość, inspirując róż-
ne prowokacje i oskarżając go o zaniedbywanie posług kapłańskich550. Jedy-
nie proboszcz z Konstantynowa wystawiał mu bardzo pochlebne opinie551. 
Ostatecznie dopiero w 1876 roku pozostawiono go w spokoju po tym, jak 
wierni ujęli się gromadnie za nim552.

Niewiele miał znaczących postaci ówczesny Rejowiec, które pojmowały 
patriotyzm jako misję. Ksiądz Lebedyński niewątpliwie do takich postaci się 
zaliczał, dlatego przywołuję go także ku historycznemu utrwaleniu.

Co się zaś tyczy przebiegu potyczek powstańczych w najbliższym są-
siedztwie Rejowca, to informacje są enigmatyczne. Wprawdzie Adam Polski 
i Andrzej Kasprzak wskazali jednoznacznie na istniejący po lewej stronie 
szosy Rejowiec – Chełm cmentarz jako prawdopodobne miejsce pochówku 

548 Ibidem, s. 78-79 (pismo KRSWiD do RGL z dnia 10/22 października 1859 r.).
549 A. Krochmal, Prawosławne duchowieństwo diecezji chełmsko-warszawskiej pochodzące 

z Galicji (1875-1905), „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. 6, 1989, s. 39.
550 Ibidem, s. 41.
551 Ibidem, s. 34.
552 Ibidem, s. 109.
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2 oficerów, kilku szeregowców powstańców i kilkunastu Rosjan553, to nie ma 
żadnej pewności, że autorzy tego stwierdzenia mają rację. Rozmijają się też 
z prawdą, pisząc, iż brak (jest) zapisów aktu zgonu z roku 1863 dla para-
fii w Rejowcu554 Przychylałbym się raczej do informacji podanych przez ks. 
Bronisława Zakrzewskiego – pierwszego proboszcza rzymskokatolickiego 
w Rejowcu, z których jasno dość wynika, iż do czasu urządzenia obecnie 
istniejącej nekropolii, cmentarz grzebalny pierwotnie był oddalony o wiorstę 
od kościoła555, Moskale bowiem nie chcieli się zgodzić na obranie miejsca po-
chówków bliżej świątyni. Musieliśmy – informował dalej kanonik – wybrać 
miejsce na polu kolatora bardzo odległym od kościoła, dopiero wojna wszech-
światowa umożliwiła nam założyć cmentarz obok dawnego unickiego na wygo-
nie miejskim. Tak więc cmentarz tzw. powstańczy był w istocie pierwotnym 
cmentarzem rzymskokatolickim utworzonym dla chowania osób zmarłych 
na cholerę i pochodzących z miejscowości erygowanych do utworzonej 
w Rejowcu parafii. Z czasem grzebalnia ta została zaniedbana przez wier-
nych i porośnięta drzewami.

Wróćmy do zasadniczego toku narracji.
Gdy Lebedyński instalował się w Gnojnie, Aleksander II wydał ukaz 

o przejęciu świeckiego duchowieństwa grecko-unickiego na utrzymanie pie-
niężne ze Skarbu556. Jednocześnie zostały zniesione bieżące i zaległe dziesię-
ciny, w tym również kwotowe557. Wysokość rocznej pensji proboszcza, zależ-
nie od kategorii parafii (decydowała o tym liczebność wiernych), wynosiła 
od 300 do 500 rubli srebrnych558.

Po odejściu Lebedyńskiego z probostwa rejowieckiego, przez pewien 
czas pozostawało ono nieobsadzone, lecz około roku 1867 przejął je w admi-
nistrację, na niedługo zresztą, Jan Koncewicz, niedawny alumn chełmskiego 

553 A. Polski, A. Kasprzak, Miejsca pamięci powstania styczniowego w województwie lubel-
skim, Lublin – Fajsławice 2007, s. 138.

554 Ibidem. W rzeczywistości dostępne są w APL księgi zgonów z lat 1863-1864, zarówno 
dla parafii unickiej w Rejowcu (ks. 55-56), jak również dla parafii rzymskokatolickiej w Pawło-
wie, obejmującej swym zasiegiem klucz rejowiecki (ks. 68-69). Jak wynika z mojej analizy 40 
aktów zgonu spisanych w okresie powstańczym (lata 1863-1864), nie ma przesłanek do twier-
dzenia, że w Rejowcu lub najbliższej jego okolicy pochowano osoby, które zginęły w potycz-
kach z wojskami rosyjskimi. Najczęstszymi ofiarami śmierci były bowiem dzieci paro- i kil-
kuletnie; cf. Duplikat Aktów…na Rok 1863, op. cit., ks. 68, Duplikat Akt Cywilno Religijnych 
Urodzeń, Małżeństw i Zejść z Parafii R.G.K. Rejowieckiey Miasta Rejowiec. 1864 r. (ks. 69).

555 W innym dokumencie ks. B. Zakrzewski ocenił tę odległość na pół wiorsty, dodając, iż 
był to prowizoryczny cmentarz grzebalny dla Rejowca (…) ogrodzony (pismo do biskupa z dnia 
16 sierpnia 1924 r.); AAL, Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezyi Lubelskiej, Rep. 60. IVb, ks. 
194 – Dekanat chełmski.

556 „Dziennik Praw”, t. 65, nr 212, 1866, s. 197.
557 Ibidem, s. 203.
558 Ibidem, 213.
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seminarium. W tym też roku wprowadzono w całym Królestwie Polskim ję-
zyk rosyjski jako urzędowy559 oraz zakazano wiernym unickim odmawiania 
różańca, śpiewania godzinek oraz kolęd według aktualnego obrządku560.

Był to bowiem czas, kiedy wysłannicy carscy rozpoczęli wśród galicyjskie-
go duchowieństwa - jak się wydaje, sprzyjającego prawosławiu - akcję zjedny-
wania go dla cerkwi opuszczonych przez represjonowanych kapłanów w die-
cezji chełmskiej. Chodziło o blisko 130 świątyń. Każdy namówiony do prze-
prowadzki kapłan galicyjski otrzymywał 50 Rs na przejazd do Królestwa561. 

Niewątpliwie do tych, którzy w pierwszej kolejności zaczęli zabiegać 
o przejęcie parafii niedaleko Chełma, należał ksiądz Józef Chomin.

Urodzony 1 listopada 1827 roku we wsi Zawołotowska k. Stryja, naprzód 
ukończył 4-klasową szkołę w Stryju (1839 r.), następnie zaś 6-klasowe gim-
nazjum we Lwowie (1845 r.) i tamże 4-letnie teologiczne studia uniwersytec-
kie, które ukończył w roku 1851562. Tego roku ożenił się z panną pochodze-
nia duchownego. 

Po odbyciu nauk rozpoczął pracę w stryjskich szkołach: 3-klasowej szko-
le żeńskiej i 5-klasowej szkole gminnej. W roku 1855 objął parafię w Strzał-
kowie niedaleko Podhorców, dawnej rezydencji Sobieskich i Rzewuskich. 
Dopiero po jedenastu latach pracy duszpasterskiej, w dniu 13 października 
1866 roku, jako blisko 40-letni mężczyzna, złożył egzamin umożliwiający mu 
przyjęcie święceń. Po niespełna tygodniu te święcenia otrzymał563.

Wówczas był już ojcem pięciorga dzieci, z których troje najstarszych 
kształciło się w Chełmie pod opieką mieszkającego tam brata – nauczyciela. 
(Obaj Chominowie, Józef i Antoni, byli naówczas przykładami awansu spo-
łecznego częściowo już zrusyfikowanej młodzieży wiejskiej).

Nieco wcześniej i niebawem po wyświęceniu zwracał się duchowny do 
administratora diecezji chełmskiej – Józefa Wójcickiego (Wojcieskiego) 
z prośbami o naznaczenie mu sootwietiennogo miesta do pełnienia posługi 
plebańskiej. Nieprzypadkowo, jak sądzę, zbiegły się jego starania o probo-
stwo z odejściem Lebedyńskiego z Rejowca.

Kiedy został skierowany do Rejowca, z jego akt osobowych nie wynika. 
Wiadomo natomiast, iż wygrał konkurs na objęcie tej parafii jesienią 1869 
roku564. Z pewnością był on nieformalnym jej administratorem już w poło-
wie roku 1870 (wówczas nie miał jeszcze oficjalnej zgody władz rządowych, 
dokładnie zaś Kancelarii Spraw Duchownych Unickich na zainstalowanie). 

559 M. Stankowa, Materiały do dziejów Chełma – Ziemi Chełmskiej i powiatu w Wojewódzkim 
Archiwum Państwowym w Lublinie [w:] Ziemia Chełmska. Materiały z sesji…, op. cit., s. 137.

560 E. Wilkowski, Unici na Ziemi Chełmskiej…, op. cit., s. 32.
561 A. Krochmal, Prawosławne duchowieństwo…, op. cit., s. 39-40.
562 APL, ChKGk, ks. 722, Akta osobowe Józefa Chomina, s. 38.
563 Ibidem, s. 16.
564 Ibidem, s.11.
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Osobiste ponaglenia Chomina, kierowane do biskupa o prawne zatwierdze-
nie jego osoby na zajmowanym stanowisku, niewielki odnosiły skutek, po-
nieważ władze stołeczne zwlekały wyraźnie z akceptującą decyzją.

Dopiero w dniu 3/15 lutego 1872 roku Naczelnik Guberni Lubelskiej po-
wiadomił Michała Popiela – kolejnego administratora na chełmskim biskup-
stwie (także Galicjanina), iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie widzi 
przeszkód, by Józef Chomin objął parafię w Rejowcu565. Trzy lata później, już 
jako poważnie chory, wyjechał na kilka tygodni za granicę do wód. Kuracja 
niewiele pomogła. W wigilię 1875 roku Chomin zakończył życie, pozosta-
wiając żonę z ośmiorgiem dzieci, władykę chełmskiego z zaciągniętym na 
kurację kredytem, a parafię w Rejowcu z nowym – prawosławnym już rytem. 

3. Od uwłaszczenia do utraty praw miejskich przez Rejowiec

16/28 grudnia 1858 roku cesarz Aleksander II, samowładca Wszechro-
sji i król polski wydał dla Królestwa Polskiego ukaz o dobrowolnym 

oczynszowaniu włościan566, stanowiący pewne nawiązanie do ukazu o znie-
sieniu daremszczyzn z roku 1846. Licząc na żywsze zaangażowanie się dzie-
dziców we wprowadzenie przepisów nowego rozporządzenia do realizacji, 
w dniu 4/16 maja 1861 roku podpisał kolejny ukaz o zamianie pańszczyzny 
na okup, mający, jak zapisano w preambule, usunąć trudności, które dostęp 
oczynszowaniu tamują567.

W artykule 1 zapisano, iż pańszczyzna, czyli robocizna przymusowa z osad 
pod ukaz z dnia 26 maja/7 czerwca 1846 r. podpadających (a do takich wsie 
klucza, poza Wólką Rejowiecką się zaliczały), zniesiona została za wyna-
grodzeniem, poczynając od dnia 19 września/1 października. Jednocześnie 
w tych dobrach, w których pańszczyzna dotychczas nie była zamieniona na 
czynsz, ustanowiono tzw. okup prawny. Zgodnie z artykułem 5, włościanie, 
którzy zrezygnowaliby z takiej formy zamiany, mogli nadal pozostać przy 
pańszczyźnie do czasu zawarcia umowy wieczysto-czynszowej.

Włościanie z Wólki Rejowieckiej, że przypomnę, po regulacji gruntów 
w latach 1846-1847, jako nieobjęci ukazem z 1846 roku, nadal znosić mu-
sieli nie tylko obciążenia pańszczyźniane, lecz także wykonywać na rzecz 
Woronieckiego dodatkowe prace obowiązkowe, realizować dawne daniny 
w naturze i płacić określony czynsz.

565 Ibidem, s. 44.
566 „Dziennik Praw”, t. 62, nr 187, 1864, s. 7.
567 F. Połomski, P. Jurek (red.), Historia państwa…, op. cit., s. 287.
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W dniu 24 maja/5 czerwca 1862 roku car, zapewne zorientowany w bra-
ku postępów, co do dobrowolnego oczynszowania włościan z Królestwa, za-
mieszkałych w dobrach prywatnych, wydał kolejny ukaz o oczynszowaniu 
ich z urzędu. Nie uwzględniał jednak specyfiki polskich kmieci, dla których 
nie uwolnienie od pańszczyzny i od ziemi było ideałem osobistej wolności, 
ale właśnie ziemi tej posiadanie, jako własnej i możliwej do dziedziczenia. 

Imperator z głębokim smutkiem skonstatował niebawem, iż między nim 
a właścicielami ziemskimi zabrakło pełnego współdziałania i to wykluczało 
czynszowy sukces. Dlatego wezwawszy Boga na pomoc (!), w Petersburgu 
dnia 19 lutego/2 marca 1864 roku wydał ukaz o powszechnym uwłaszcze-
niu chłopów ziemią przez nich dotychczas użytkowaną, lecz stanowiącą wła-
sność dziedziców, duchowieństwa lub rządu568.

Artykuł 2 tego dokumentu prawnego stanowił, iż z dniem 15 kwietnia 
(według nowego kalendarza) włościanie zostali uwolnieni na zawsze od 
wszelkich bez wyłączenia powinności, jakiemi na korzyść dziedziców obłożeni 
byli, a wszystkie zobowiązania wobec osób trzecich, w tym związane z użyt-
kowanymi gruntami, z urzędu ulegały kasacji569.

Każdemu uwłaszczonemu przysługiwało prawo obrotu otrzymaną ziemią 
(dzierżawienie jej, obciążanie długiem zastawnym, przekazywanie spadko-
biercom, sprzedaż innym włościanom)570.

Dotychczasowi właściciele ziemscy za utracone grunty otrzymywali pie-
niężne odszkodowania, a ponadto zostali uwolnieni od obowiązku niesienia 
ulgi włościanom w przypadkach klęsk nadzwyczajnych (art. 3).

Grunty gromadzkie i znajdujące się na nich domy na pomieszczenia urzędu, 
szkółki i.t.p., oraz inne grunty wspólnotowe również na własność gromad wiej-
skich przechodziły, oczywiście ze wszystkimi tego przejścia konsekwencjami 
finansowymi (opłacanie podatku gruntowego, utrzymywanie szkółek wiejskich 
i gminnych, czy innych budynków, jakbyśmy to dziś ujęli, samorządowych).

Ważny z punktu widzenia społecznego był artykuł 11 ukazu, który gwa-
rantował włościanom zachowanie praw do dotychczasowych służebności, 
wynikających z tabel prestacyjnych z 1846 roku, dotychczasowych kontrak-
tów gromad wiejskich z dziedzicami, a wreszcie z prawa zwyczajowego się 
wywodzących. Były to m.in. prawo do otrzymywania od dziedziców drzewa 
na remonty starych i wznoszenie nowych budynków, pozyskiwanie drzewa 
na opał (bez możliwości jednak prowadzenia wycinki drzew i krzewów ro-
snących) oraz pasienie bydła zarówno w lasach, jak też na gruntach dwor-
skich lub folwarcznych571. 

568 „Dziennik Praw”, t. 62, nr 187, 1864, op. cit., s. 9.
569 Ibidem, s. 21, 25 (art. 18 i 25).
570 Ibidem, s. 21, art.18.
571 Ibidem, s. 17.
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Mogli również rolnicy łowić ryby w strumieniach i stawach do ich grun-
tów przylegających, polować na własnych gruntach (art. 16), a także prowa-
dzić produkcję i wyszynk gorzałki, o ile takowy proceder na użytkowanych 
dotychczas przez nich dziedzinach był wcześniej uprawiany (art.17) .

Zniesione zostały dotychczasowe różne podatki (podymny, szarwarkowy 
i kontyngens liwerunkowy), jakie włościanie wnosili do Skarbu, wprowadzo-
ny został natomiast – równoważny im finansowo – nowy podatek pod nazwa-
niem gruntowego (art. 27)572. Podatek ten miał być płacony, począwszy od 15 
kwietnia 1864 roku, w dwu półrocznych ratach.

W myśl artykułu 31, adresowanego do osób nieobjętych ukazem z 1846 
roku, a zatem np. do kolonistów niemieckich, płacić mieli oni podatek grun-
towy z każdego morga gruntu w tej wysokości, jaka wypadnie z podziału ogól-
nej sumy podatku gruntowego z całej wsi lub kolonii, przypadającego na ogól-
ną ilość mórg (…) tym podatkiem obłożonych573 .

Przenoszenie osadników z ich domami i zabudowaniami, uwłaszczonych 
nawet mniejszymi niż 3-morgowe, działkami ziemi, w inne miejsca danej 
wsi, mogło się odbywać jedynie za zgodą samych włościan, nawet w przy-
padkach komasacji gruntów dworskich (art. 22)574.

Wraz z ukazem o urządzeniu włościan, tego samego dnia cesarz podpi-
sał jeszcze ukaz o organizacji administracji gminnej575. Wprowadzał on po-
dział władz lokalnych na: zebranie gminy, wójta gminy, zebranie wioskowe, 
sołtysa wiejskiego i sąd gminny z ławnikami. To te właśnie władze miały 
rozstrzygać o sposobach wykorzystania gruntów wspólnotowych, a także 
o bycie i wyposażeniu nowo powstających gminnych szkół początkowych 
i wioskowych szkółek elementarnych.

O organizacji i utrzymaniu tych właśnie jednostek oświatowych stanowił 
następny, trzeci w kolejności, ukaz, podpisany 20 sierpnia/11 września 1864 
roku w Jungenheim k. Darmsztadu, o szkołach początkowych w gminach wiej-
skich576.

Szkoły gminne, męzkie, żeńskie i wspólne (to jest dla dzieci obojej płci) 
zostały w nim poddane zawiadywaniu przez zebrania gminne577. Utrzymanie 
szkółek wiejskich natomiast stanowiło zadanie własne zebrań wioskowych, 
jako najwyższego na szczeblu wsi organu wykonawczego.

Do zebrań gminnych i wioskowych należało w szczególności staranie się 
wszelkim sposobem o dobry byt szkół, w tym o stan budynków szkolnych, za-
silanie tych placówek składkami gromadzkimi, gdyby fundusze przez nie 

572 Ibidem, s. 27/29.
573 Ibidem, s. 31.
574 Ibidem, s. 23/25.
575 Ibidem, s. 43 i nn.
576 Ibidem, s. 335-359.
577 Ibidem, s. 337, art. 3.
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posiadane były niewystarczające oraz szukanie sposobów na poprawienie 
bytu nauczycieli578.

Warunkiem założenia nowej szkoły gminnej lub wioskowej było zabez-
pieczenie środków na ich utrzymanie przez zebranie gminne lub wiejskie 
tj. zapewnienie pomieszczenia szkolnego oraz bezpłatnego mieszkania dla 
nauczyciela, opału dla nich, funduszu na wynagrodzenie dla osoby uczącej 
oraz pewnej sumy na materiały piśmienne i środki dydaktyczne (art. 11)579. 

Ponieważ nie każda społeczność lokalna dysponowała wystarczającym 
budżetem na uruchomienie jednostki edukacyjnej, ukaz dopuszczał możli-
wość udzielania pewnej subwencji rządowej w ciągu pierwszych lat 10 dzia-
łalności tej jednostki, w wysokości nie wyższej, niż połowa rocznej sumy 
wydatków (art.13)580.

Ukaz określał również zakres nauki w szkołach obu szczebli (gminnego 
i wiejskiego). Obejmowała ona:

a) nauczanie religii według katechizmu właściwego wyznania, pacierz 
i historię biblijną,

b) naukę czytania tekstów drukowanych (książek) i pisanych w rodowi-
tym języku oraz pisania w tym języku,

c) zasadnicze działania arytmetyczne z wykładem miar, wag i pieniędzy 
używanych w Cesarstwie i Królestwie581.

Na żądanie właściwych mieszkańców (!) można było dodatkowo wprowa-
dzić naukę czytania i pisania po rusku. Zapis ten umożliwiał oczywiście ru-
syfikowanie dzieci, nie wykluczał jednak, przynajmniej teoretycznie, nauki 
języka polskiego w lekturze i piśmie.

W drugim roku nauki uczniowie mieli przyswajać też elementarne wiado-
mości o otaczającej przyrodzie i miejscowości, o gospodarstwie wiejskim oraz 
o istniejących gałęziach przemysłu i rzemiosła.

Czuwać nad właściwą realizacją obowiązków przez nauczycieli mieli soł-
tysi i wójtowie, o ile, rzecz jasna, świadomi byli przysługującego im prawa 
do nadzoru pedagogicznego. 

Scharakteryzowałem ten ukaz nie bez kozery, ponieważ na jego osnowie 
zostały uruchomione: szkoła, zapewne gminna, w Rejowcu582 oraz szkółki 

578 Ibidem, art. 7.
579 Ibidem, s. 339.
580 Ibidem, s. 341.
581 Ibidem, s. 355, art. 50.
582 Tabela likwidacyjna Rejowca, podpisana do wdrożenia dopiero 14 listopada 1868 r., pod 

pozycją 41 wymieniała usad'bu szkoły i 45 prętów (ok. 8,5 ara) przypisanego do niej gruntu; 
APL, RGL, ks. 437, k. 4v.
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wiejskie w Wólce Rejowieckiej583, Rybiem584 i Wereszczach Małych585. Ten 
edukacyjny zwrot w porównaniu ze stanem w epoce przedlistopadowej, gdy 
– przypomnę – w Rejowcu funkcjonowała prywatna niszowa szkoła, utrzy-
mywana jedynie z dotacji dziedzica, hrabiego Łubieńskiego, należy uznać za 
pozytywny. Sądzę, iż przyczyniły się do tego oba omówione ukazy carskie, 
tj. o administracji gminnej (dziś powiedzielibyśmy: o samorządzie gmin-
nym) i o szkołach początkowych w gminach. Oba te dokumenty otwierały – 
przynajmniej w sensie formalnoprawnym - przed gminnymi i wiejskimi spo-
łecznościami możliwość decydowania m.in. o rozwoju miejscowej oświaty.

Natomiast na podstawie ukazu o urządzeniu włościan, na własność lud-
ności rolniczej zamieszkałej w kluczu rejowieckim przeszło, jak następuje586:

a) dla włościan z Rejowca przeznaczono 321 mórg 50 prętów gruntów (za 
odszkodowaniem kapitałowym dla dziedzica wynoszącym 2.863 Rs 83 
kop.587),

b) włościanom ze wsi Wólka Rejowiecka przekazano na własność 613 
mórg 142 pręty gruntów ornych oraz 18 mórg 253 pręty nieużytków 
(łącznie 632 morgi 95 prętów ziemi), za odszkodowaniem wynoszą-
cym 5.561 Rs 67 kop.588,

c) dla rolników ze wsi Kobyle wymierzono 331 mórg 288 prętów grun-
tów uprawnych i 10 mórg 224 pręty nieużytków (co daje w sumie 342 
morgi 212 prętów ziemi), za zwrotem kapitału w kwocie 4.803 Rs 60 
kop.589,

d) mieszkańy wsi Wereszcze Małe otrzymali gruntów używalnych mórg 
158 prętow 283, nieużytków mor. 1 prentow 225 (razem 160 mórg 283 
pręty), za odszkodowaniem dla dziedzica w kwocie 2.384 Rs 15 kop.590,

583 Tabela likwidacyjna sporządzona dla tej wsi, obejmowała także usad'bu sielskoj szkoły 
w wymiarze 120 prętów tj. nieco ponad 22 ary gruntu, obejmującego powierzchnię budynku 
i teren wokół niego; APL, RGL, ks. 502, k. 3v.

584 W tabeli likwidacyjnej dla tej wsi pod numerem 20 osady, wpisanej jako usad'ba diere-
wienskoj szkoły, wymieniono 2 działki gruntu: jedną o powierzchni 106 prętów (ok. 20 arów) 
jako teren przyszkolny i drugą o powierzchni 250 prętów (46,7 ara) jako teren łąkowy (boisko 
szkolne ?); APL, RGL, ks. 445, s. 11.

585 Według tabeli likwidacyjnej sporządzonej dla tej wsi, szkółka wiejska uposażona zosta-
ła 1 morgą 187 prętami ogrodu i 290 prętami pola (może stanowiącego uposażenie nauczy-
ciela ?), a więc w sumie 2 morgami 237 prętami gruntu użytkowego (stanowiło to prawie 2,8 
ha ziemi); APL, RGL, ks. 484, s. 4.

586 APZ, Rep Ar 353, op. cit., Dz. III, s. 172; APL, RGL, ks. 437.
587 APL, RGL, ks. 437, k. 11.
588 APL, RGL, ks. 502, k. 6.
589 APL, RGL, ks. 352, s. 8-9.
590 APL, RGL, ks. 484, s. 4.
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e) dla mieszkańców wsi Rybie przeznaczono 268 mórg 35 prętów ziemi 
ornej i 10 mórg 182 pręty nieużytków (łącznie 284 morgi 254 pręty 
gruntu), za odszkodowaniem wynoszącym 4.022 Rs 15 kop.591,

f) włościanom zamieszkałym w Majdanie Rybieńskim oddano na wła-
sność 85 mórg 68 prętów (w tym 15 prętów nieużytków), za kapitało-
wym odszkodowaniem na kwotę 1.076 Rs 73 kop.592,

g) osadnicy z Kadzinka otrzymali 22 morgi 97 prętów ziemi ornej i 143 
pręty nieużytków (brak kwoty odszkodowania; być może została włą-
czona do odszkodowania rejowieckiego).

Dla osadników zagranicznych przeznaczono w Majdanie Rybieńskim 7 
mórg 20 prętów gruntu, zaś w Rybiem – 57 mórg 73 pręty . Wszystkie wy-
mienione grunty zostały wyłączone z ogółu dóbr Rejowca593. 

Podane wyżej odszkodowania kapitałowe za przekazaną włościanom 
ziemię od Komisji Likwidacyjnej otrzymali do rodzinnego podziału Henryk 
i nieletni Mieczysław bracia Woronieccy oraz ich siostra, Natalia z Woro-
nieckich Lasocka594.

Przyglądając się wnikliwie tabelom uwłaszczeniowym, można stwierdzić, 
co następuje:

a) Uwłaszczenie włościan rejowieckich nie miało jednolitego charakteru 
pod względem wielkości areału użytkowanego w 1861 roku, kiedy to 
sporządzono tabelę poprestacyjną, odzwierciedlającą regulację grun-
tów przeprowadzoną w roku 1846. Część mieszkańców zajmujących 
się rolnictwem w 1868 roku, zachowała stan posiadania, niektórzy 
otrzymali nadziały mniejsze (w niektórych przypadkach nawet o 9 
mórg)595. Byli też tacy włościanie, którzy powiększyli stan posiadania 
od 3 do 13 mórg (np. Maciej Cybulski, następcy Ludwika Raua i Felik-
sa Domownika, Grzegorz Jackowski, Józef Zając vel Zajączkowski)596. 
Wielu mieszkańców wyznania mojżeszowego otrzymało potwierdze-
nie uwłaszczenia jedynie przydomowymi skrawkami gruntu miejskie-
go, mającymi powierzchnię od kilku do kilkudziesięciu prętów.

b) Pewne różnice między tabelą poprestacyjną a tabelą uwłaszczeniową 
zanotowano w przypadku wsi Wólka Rejowiecka. Polegały one m.in. 
na tym że pustki, jakie występowały w roku 1861, zostały do 1867 
roku zasiedlone, zgodnie z obowiązującym artykułem 2 ukazu z 26 

591 APL, RGL, ks. 445, s. 14.
592 APL, RGL, ks. 389, k. 5v.
593 APZ, Rep Ar 353, op. cit., Dz. III s. 172-173.
594 Ibidem, s. 183.
595 Zmniejszenie to dotyczyło skonfliktowanej z Woronieckimi Dominiki Kawkowej, córki 

Marianny, także procesującej się z nimi; APL, RGL, ks. 437, k. 3v, poz. 10.
596 Ibidem, k. 2v-5.
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maja/7 czerwca 1846 roku597. Różnice między wielkością gruntów na-
dzielonych a otrzymanych w wyniku uwłaszczenia wynosiły przeciętnie 
30-50 prętów na korzyść uwłaszczonych. Jedynie w trzech przypadkach 
różnice te wyniosły nieco ponad 2 morgi, w jednym zaś - ponad jedną 
morgę598.

c) Niemożliwa była natomiast analogiczna analiza porównawcza tabel pre-
stacyjnej i uwłaszczeniowej w przypadku Kobylego, ponieważ między ro-
kiem 1846 a 1867 nastąpiły liczne zmiany właścicieli działek oraz wzrosła 
liczba włościan (z 21 w roku 1846 do 32 w roku 1867)599. Prawdopodobnie 
w okresie uwłaszczenia lub niedługo przed nim, na terenie Kobylego za-
instalowało się trzech niemieckich kolonistów: Joan Redel, Karl Gotlib 
Rep i Henryk Gast600, którzy zostali obdzieleni gruntami o powierzchni: 
12 mórg 208 prętów, 10 mórg 251 prętów i 22 morgi 194 pręty. 12 gospo-
darzy otrzymało działki o powierzchni nieco ponad 22 morgi, dwóch – po 
ponad 7 mórg, dwóch – po około 2,5 morgi oraz pięciu po ponad mordze. 
Kilku zagrodników otrzymało po 24 ary ogrodów.

d) Z podobnych powodów nie było możliwości porównania wielkości 
działek ziemi użytkowanych przez włościan z Rybiego w 1846 i 1867 
roku. Wzrost liczby włościan z 19 do 29 w porównywanych latach oraz 
zmiany personalne użytkowników pozwalają jedynie na stwierdzenie, 
iż z dawnych mieszkańców pozostali we wsi jedynie trzej gospodarze: 
Oleszko Buta (otrzymał dodatkowo 1 morgę gruntu), Aleksander Ja-
siński (otrzymał w wyniku uwłaszczenia około 5 mórg gruntu więcej) 
i Antoni Sierota (wzbogacił się o około 4 morgi ziemi)601. 8 gospoda-
rzy, w tym 3 kolonistów (Albert Balt, Jan Blimke i Rudolf Zader602) 
otrzymało po 20 i więcej mórg gruntu, 6 uwłaszczono gruntem o po-
wierzchni od ponad 16 do około 20 mórg (było wśród nich 3 koloni-
stów: Karol Giza, Jan Mijes i Fridrich Rogan), zaś 5 włościanom przy-
znano 7 lub 8 mórg gruntu rolnego. Inni posiedli od ok. pół morgi do 
ponad 2 mórg.

e) Mieszkańcy Wereszcz Małych w liczbie ośmiu otrzymali od 2 do 3,5 
morgi wiecej i posiadali po 14-17 mórg gruntów rolnych. W porówna-
niu z rokiem 1846, połowę osad włościańskich stanowiły w 1867 roku 
rodziny nowe.

597 Artykuł 2 ukazu zobowiązywał właścicieli dóbr, by osady opróżnione po włościanach 
naydaley w ciągu lat dwóch zasiedlane były innymi włościanami, bez możliwości włączania 
pustek do gruntów folwarcznych; „Dziennik Praw”, 1846, t. 38, nr 118, op. cit., s. 9.

598 APL, RGL, ks. 502, op. cit., k. 2v-3v.
599 APL, RGL, ks. 352, op. cit.,s. 2-6.
600 Ibidem, s. 6, poz. 33-35.
601 APL, RGL, ks. 445, s. 2.
602 Zachowano oryginalną pisownię imion i nazwisk kolonistów niemieckich; ibidem, s. 2/11. 
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Reasumując wnioski powyższe, trzeba podkreślić znaczną zmienność (la-
bilność) rodzin włościańskich w latach 1846-1867, wskazującą na istnienie 
pewnych ruchów migracyjnych. Zakładając, że część rodów wymarła (brak 
potomków męskich), pozostała część przeniosła się zapewne do innych 
dóbr w poszukiwaniu korzystniejszych warunków bytowania. Pokazały to, 
przytoczone wcześniej, dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców 
Rejowca z lat 1846-1859 (nawet przy uwzględnieniu zastrzeżeń co do rzetel-
ności tych danych).

Należy również wyjaśnić zasady uwłaszczenia kolonistów niemieckich. 
Zgodnie z postanowieniem Komitetu Urządzającego z dnia 27 kwietnia/9 

maja 1866 roku o rolnikach cudzoziemcach osiedlonych w Królestwie Polskiem 
przed wydaniem Ukazów Najwyższych z d. 19 lutego/2 marca 1864 r.603, ci 
z nich, którzy przyjęli poddaństwo ruskie lub o przyjęcie takowego wystąpi-
li, mogli uznać się za właścicieli użytkowanych dotychczas gruntów, wraz 
ze wszystkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z ukazu o urządzeniu 
włościan z 1864 roku. Niejako w uzupełnieniu tego postanowienia, Komitet 
Urządzający wydał 13/25 października 1867 roku następne, o przyjęciu pod-
daństwa ruskiego przez rolników cudzoziemców604. Zgodnie z brzmieniem art. 
1, każdy z kolonistów niemieckich, osiedlony w Rybiem lub Majdanie Ry-
bieńskim przed opublikowaniem ukazu uwłaszczeniowego, jeżeli zamierzał 
pozostać w jednej z tych miejscowości, miał obowiązek przedstawić naczel-
nikowi powiatu chełmskiego:

a) paszport swojego rządu, a w przypadku braku tego dokumentu, świa-
dectwo wójta gminy rejowieckiej, że starający się o poddaństwo jest 
faktycznie cudzoziemcem,

b) deklarację o zrzeczeniu się poprzedniego poddaństwa i żądanie (!) 
wejścia w poddaństwo ruskie,

c) świadectwo powiatowego komisarza do spraw włościańskich, iż wnio-
skodawca użytkował grunt przed terminem ukazu z 1864 roku605.

Na podstawie tych dokumentów naczelnik Powiatowego Zarządu Żan-
darmów w Chełmie przesyłał do naczelnika powiatu chełmskiego informa-
cję, czy proszący [o poddaństwo] zasługuje na zaufanie pod względem politycz-
nym606. Opinia pozytywna przesądzała o uwłaszczeniu kolonisty użytkowaną 
działką gruntu.

Analiza tabel uwłaszczeniowych dla Rybiego i Majdanu Rybieńskiego 
w odniesieniu do aktów stanu cywilnego z początkowych lat osiedlania się 
w nich kolonistów niemieckich nasuwa wniosek, iż nie wszyscy z nich zgo-

603 „Dziennik Praw”, t. 65, nr 214, 1866, op. cit., s. 163-165.
604 Ibidem, t. 67, nr 227, 1867, s. 339-343.
605 Ibidem, s. 339.
606 Ibidem, s. 341.
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dzili się na przyjęcie rosyjskiego poddaństwa. Przeważająca ich część (10 
rodzin) opuściła osady przed ostatecznym uwłaszczeniem, na ich miejsce 
jednak przybyło 7 nowych i te przyjęły poddaństwo w zamian za uzyskanie 
na własność gruntów rolnych.

Uwłaszczeni włościanie z Wólki Rejowieckiej, Kobylego, Rybiego, Maj-
danu Rybieńskiego i Wereszcz Małych uzyskali prawo do następujących 
służebności:

a) Wólka Rejowiecka: pozyskiwanie z lasów dworskich materiału budow-
lanego na naprawę i odbudowanie zabudowań, tzw. leżaniny i zbiera-
niny na opał, w zimie po dwie fury a w lecie po jednej furze tygodniowo, 
(czyli po 78 fur na każde gospodarstwo rocznie607), lecz bez możliwo-
ści ścinania drzew z pnia oraz zbiórka chrustu i wycinanie kołków na 
ogrodzenia w miarę potrzeby, a także możliwość wypasu w lesie „Nowi-
ny” 114 sztuk rogacizny, oraz wszystkich hodowanych koni i owiec;

b) Kobyle: analogiczne, jak w przypadku włościan wólczańskich, pozy-
skiwanie drewna budowlanego, opałowego i ogrodzeniowego, możli-
wość wypasu w lesie Kobylina 76 sztuk bydła oraz wszystkich posiada-
nych koni i owiec (7 osad otrzymało nadto prawo wypasu zwierząt ho-
dowlanych także na pastwiskach dworskich, paru jednak włościanom 
ograniczono służebności do trzeciej części normalnego zakresu)608;

c) Rybie: pozyskiwanie drewna budowlanego, ogrodzeniowego oraz opa-
łu (po 78 fur rocznie na każdą osadę), a także wypas 96 sztuk bydła 
oraz wszystkich koni i owiec w uroczysku Majdan, „Borysowa Góra” 
i „Kąty” (…) lesie Kadzielnica oraz w lesie około granicy dóbr Niedziało-
wice i Uher (część gospodarzy paromorgowych korzystała ze służeb-
ności w bardzo ograniczonym zakresie, tak co do opału jak i wypasu 
bydła)609;

d) Majdan Rybieński: przyznany normalny zakres i wymiar służebności 
analogiczny do Rybiego (poza terenami wypasu bydła, który mógł być 
prowadzony jedynie w lesie i zaroślach „Kąty” oraz w uroczysku Kadzi-
na, dość odległym od przysiółka)610;

e) Wereszcze Małe: służebności obejmowały pozyskiwanie drewna na 
wymienione wyżej potrzeby (w tym wywóz z lasu pańskiego po 78 fur 
drewna opałowego rocznie), wypas w lesie „Nowiny”oraz w lesie Wiel-
ki Las 49 sztuk bydła rogatego oraz hodowanych koni i owiec611.

607 Sąd Rejonowy w Krasnymstawie, Archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych (dalej jako 
AKWK), Rejowiec Dobra, ks. 69, s. 58-59; dwie osady, czyli gospodarstwa, mogły pozyskiwać 
jedynie 39 fur drewna opałowego rocznie.

608 Ibidem, s. 68-69.
609 Ibidem, s. 64-68.
610 Ibidem, s. 59-60.
611 Ibidem, s. 61-62.
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Wszystkie gospodarstwa (osady) z Kadzinka w liczbie pięciu, otrzymały 
prawo pasania w przylegających do osad lasach dworskich 9 sztuk bydła roga-
tego i wszystkich utrzymywanych w osadach koni i owiec. Inne służebności nie 
zostały przyznane temu folwarkowi612.

Zezwolenie na wywóz przez włościan z lasów książęcych tak znacznej 
liczby wozów spadów i leżaków miało tę zaletę, iż przyczyniało się do oczysz-
czania drzewostanu ze zbędnych, wręcz szkodliwych dla substancji leśnej, 
próchniejących odpadów drzewnych. Pozostawały one po wycince, w celach 
handlowych, dojrzałych drzew (w latach czterdziestych i pięćdziesiątych 
XIX wieku przetrzebiono w Ziemi Chełmskiej znaczne połacie lasów prywat-
nych, z przeznaczeniem drewna na handel).

Na mocy odezwy nr 690 Lubelskiej Komisji do Spraw Włościańskich 
z dnia 13 lipca 1867 roku, skutkiem kolejnej zamiany gruntów, książę Hen-
ryk Woroniecki zobligowany został do przeniesienia w przeciągu lat dwóch, 
jak nakazywał ukaz z roku 1846, kilku włościan z Kobylego do Rybiego 
i Majdanu Rybieńskiego oraz pobudowania dla nich nowych osad na własny 
koszt. Miał on także dopełnić karczunku miejsc porośniętych na gruntach wy-
dzielonych dla tych gospodarzy, obejmujących powierzchnię 12 mórg i 278 
prętów613. Do czasu przeniesienia mieli oni pozostawać na dotychczas zaj-
mowanych posesjach.

Z dniem 1/13 stycznia 1870 roku, na mocy postanowienia Komitetu 
Urządzającego, stanowiącego akt wykonawczy ukazu cesarza Aleksandra II 
z dnia 1(13) czerwca 1869 roku, Rejowiec stał się osadą wiejską i pozostaje 
nią do dziś.

612 APZ, Rep Ar 353, op. cit., Dz. III, s. 176.
613 Ibidem, Dz. I, k. 21-21v; Dz. III, s. 184-188. Decyzję wpisano do księgi hipotecznej 

w dniu 27 lipca/9 sierpnia 1867 r. Przeniesienie dotyczyło Stanisława Domańskiego, Michała 
Dyńskiego, Wojciecha Gawryluka, Szymona Kamińskiego, Szymona Kryszuka, Franciszka 
Kuszewskiego, Wincentego Łagi, Szczepana Panasiuka, Jacentego Szomnera, Stanisława 
Troca, Józefata Uszki i Wincentego Zenowskiego. 



Zakończenie

Dzieje Rejowca i klucza rejowieckiego w zakreślonej sekwencji czasowej 
dowodnie pokazują, jak bardzo wpisują się one w przeszłość Ziemi Chełm-
skiej, w historię polskiej Sarmacji, w dzieje I Rzeczypospolitej i okres zabo-
rów. Długoletnia obecność Mikołaja Reya w Chełmszczyźnie, poprzez jego 
związek małżeński z Zofią Kościeniówną, zaowocowała nie tylko założeniem 
przezeń wsi Sawczyn alias Wereszcze (Szlacheckie, zwane od co najmniej 
stu kilkudziesięciu lat Małymi) i miasta Rejowiec, ale także powstaniem 
tutaj przynajmniej fragmentów niektórych dzieł pisarza. Czyż nie znajdują 
odzwierciedlenia osobiste jego kontakty zarówno z wójtami wsi mu podle-
głych i ościennych, jak też spory z biskupem chełmskim o staw na granicy 
z dobrami Pawłowa, w jego pierwszym znaczącym wierszowanym utworze 
Krótka rozprawa miedzy trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem, którzy 
i swe, i innych ludzi przygody wyczytają, a takież i zbytki, i pożytki dzisiejszego 
świata (1543 r.) ? Czy nie z oglądu wiejskiego życia w Kobylem, gdzie miał 
Rey dwór macierzysty i w Siennicy, gdzie dwór stał siostrzany, zrodziły się 
choćby fragmenty jego prozatorskiego dzieła wieńczącego cały wcześniejszy 
dorobek – Żywota człowieka poczciwego dotyczące życia wiejskiego? Czyż nie 
wiedza empiryczna samego autora, poszerzona o wiadomości wyniesione 
z różnych lektur, została w utworze tym pomieszczona? A przecież, mimo, iż 
Rey w dobrach rejowiecko-siennickich często przemieszkiwał, będąc m.in. 
obecnym przy sypaniu kopców granicznych między Rubiem a Niedziałowi-
cami w roku 1540 i w roku 1560 przy wytyczaniu granicy między Siennicą 
Różaną a Żdżannem, zajeżdżając też często do sądu grodzkiego w Chełmie, 
gdzie m.in. oblatował akt lokacyjny Sawczyna (1542 r.) lub zakupy, albo 
dzierżawy innych wsi, gdzie kwitował zaciągane u innych pożyczki albo ich 
zwrot, badacze jego życia i twórczości woleli dotychczas widywać go daleko 
częściej w Nagłowicach lub Krakowie, niż w dobrach rejowieckich, czy też 
siennickich.

Tymczasem przytaczane w tej książce dokumenty źródłowe stają, przynaj-
mniej częściowo, w opozycji do tego, ugruntowanego mocno, przekonania. 
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Weryfikują one, z korzyścią dla autora monografii, dotychczasowe ustalenia 
i przeświadczenia, których głównym źródłem, jak wolno się domyślać, była 
praca Kniaziołuckiego, w minimalnym tylko stopniu czerpiąca z akt grodz-
kich i ziemskich chełmskich.

Zgódźmy się z tezą, wedle której obecność Reya w Ziemi Chełmskiej 
miała w niektórych okresach jego dojrzałego życia charakter niemal ciągły, 
wynikający nie tylko z wielości spraw tutaj załatwianych, ale także z niekon-
fliktogennego ulokowania dóbr rejowieckich (otoczonych niemal ze wszyst-
kich stron królewszczyznami, co eliminowało popularne i wówczas, i póź-
niej, spory graniczne).

Pamiętajmy również o tym, iż przez kilkanaście lat wychowywał się on 
w Żurawnie koło Żydaczowa na Zadniestrzu, wśród ludności rusińskiej, po-
znając jej zwyczaje i obyczaje oraz narodowe przymioty. W Ziemi Chełm-
skiej, gdzie ludność rusińska dominowała lub przynajmniej stanowiła żywioł 
równy polskiemu, czuł się więc młody Rey jak w krainie swych urodzin, 
w krainie życia swej matki. Zapewne dlatego założył Sawczyn wprawdzie na 
prawie wołoskim, ale osadników sprowadził czerwonoruskich i – za pozwo-
leniem żony jako prawowitej dziedziczki dóbr kobylskich – przydzielił im 
zdecydowanie lżejsze obowiązki pańszczyźniane, niż te, które naówczas na 
kmieci nakładano. 

Dzierżawił pisarz przez szereg lat także gniazdo hańskie, mając tam spo-
re udziały w kmieciach i ich powinnościach.

Nawet król Zygmunt Stary, ofiarując mu w lutym roku 1546 wieś jako 
nagrodę za działalność literacką, wybrał, niewykluczone, iż na jego prośbę, 
Temerowce położone w dawnym powiecie halickim i województwie ruskim, 
do którego włączona była cała Ziemia Chełmska.

Wszystkie te fakty pokazują, jak – przy całym szacunku dla języka polskie-
go – przywiązany był Rey do kresowej ludności i jej klimatów. Zastanawia-
jąca jest jednak jego dbałość o czystość słownictwa w utworach – wolnych 
praktycznie od wyraźnych naleciałości wschodnich. A przecież w kontaktach 
z miejscową ludnością musiał posługiwać się jej językiem. Niewykluczone, 
że także z szacunku dla jej wiary nie założył zboru kalwińskiego w Rejowcu, 
co mu niesłusznie przypisywano. Utrzymał natomiast w Kobylem cerkiew 
p.w. św. Michała Archanioła – patrona Rusi i nawet termin jednego z jarmar-
ków rejowieckich zaplanował w święto tego patrona.

Wystarczająca to liczba argumentów, pozwalająca rozstać się z Reyem 
jako częstym, jeśli nie stałym, mieszkańcem Małopolski.

Również jego synowie, a zwłaszcza syn Mikołaj-junior, bardzo sobie Rejo-
wiec upodobał, na tyle, że w 1580 roku ufundował tu świątynię protestancką. 
Jednocześnie udało mu się zainstalować w mieście na stałe pierwszą rodzi-
nę żydowską, a tym samym otworzyć możliwości osiedleńcze dla wyznaw-
ców judaizmu. Niestety, upodobanie do lekkiego i – zapewne – rozrzutnego 
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stylu życia spowodowało, że zadłużył on dobra rejowieckie tak dalece, iż 
po jego śmierci, synowie, naciskani przez wierzycieli, z trudem utrzymali 
miasto wraz z attynencjami przez lat kilka. Na szczęście mieszkańcy klucza 
nie odczuli tym razem drastycznie materialnego pogorszenia sytuacji ich 
współdziedziców. 

Tak zresztą postępowali synowie różnych znanych rodów szlacheckich 
Ziemi Chełmskiej, roztrwaniając dorobek przodków. Życie na kredyt stawa-
ło się naówczas coraz częściej wzorcem do naśladowania.

Próby intromisji, czyli wwiązania w dobra rejowieckie, podejmowane 
przez wierzycieli i blokowane przez dłużników, co ówczesna konstytucja 
z 1576 roku dopuszczała, musiały dodatkowo konfliktować strony i powodo-
wać spadek prestiżu poważanej wciąż rodziny Reyów.

Ostatecznie wnukowie pisarza zbyli klucz rejowiecki za pewną umówio-
ną sumę Pawłowi Orzechowskiemu, właścicielowi m.in. dóbr Krupego i bu-
downiczemu tamtejszej twierdzy (nazwa funkcjonująca niemal do ostatniej 
ćwierci XVII wieku), wyznawcy ariańskiemu.

Nabywca zobowiązał się do uregulowania wszystkich zadłużeń, niektó-
rych z długoletnim okresem przewlekania spłaty, uwalniając sprzedawców 
od dalszych kłopotów materialnych. Zasoby finansowe miał spore, zdrowie 
jednak już słabe. Umierając w roku 1612, zostawiał synom dobra Rejowca 
w zupełnie przyzwoitej kondycji ekonomicznej. Młodszy z braci – Stanisław, 
po przejęciu ich w użytkowanie od starszego Pawła, w krótkim czasie zasta-
wił klucz na znaczną kwotę, nadto zaciągnął pożyczki mniejsze na dobrach 
żulińskich i krupskich. Jednym z wierzycieli okazał się być Marek Rey, 
wnuk poety, posesor majętności żulińskiej, również do Stanisława Orze-
chowskiego prawnie należącej.

Nadto spory o tenutę Stajne, prowadzone przez braci Orzechowskich 
z sekretarzem królewskim Albertem Sękowskim, zakończone ich zajazdem 
na tę wieś i okupowaniem jej przez dłuższy czas, także nie sprzyjały podno-
szeniu lokalnego prestiżu tej rodziny.

Niemożliwość spłaty długów w ustalonych przed sądem grodzkim 
w Chełmie terminach, doprowadziła ostatecznie w 1639 roku, na wniosek 
jednego z pożyczkodawców, do egzekucji dóbr Rejowca i dóbr Żulina cum 
attinentiis et pertinentis . Zaznaczmy, iż takie wyzucia z dóbr zdarzały się 
i wówczas i później w Ziemi Chełmskiej sporadycznie.

Na pozytywne konto ówczesnego właściciela klucza rejowieckiego za-
pisać można dokonanie kolatorskiej donacji na rzecz ówczesnego luterań-
skiego ministra i zainstalowanie go w zborze rejowieckim. Dotychczas, jak 
można domniemywać, wszelkie darowizny na rzecz parochów i ministrów 
zboru (wyłączając Jana Sadurskiego vel Szadurskiego uposażonego przez 
Mikołaja Reya-juniora) odbywały się na zasadzie umów ustnych, niepotwier-
dzonych żadnymi urzędowymi dokumentami.
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Od 1641 roku, za sprawą intromisji Marka Reya, datuje się powtórny po-
wrót jego rodu do Rejowca. Zapobiegliwość nowego właściciela i gospodar-
skie podejście do zaniedbanych włości, cechujące ówczesną szlachtę kalwiń-
ską, rokowały szybki ich powrót na drogę agrarnego i ekonomicznego rozwo-
ju. Tragiczna jednak śmierć Marka w roku 1651 przerwała proces naprawy, 
a za przyczyną Franciszka Gorzkowskiego, prawnego opiekuna Bogusława, 
syna Markowego, który dobra ponownie poważnie zadłużył i nadto je wy-
dzierżawiał, majętność znowu podupadła ekonomicznie. Zazwyczaj bowiem 
dzierżawcy – co zdarzało się także w przeszłości – mało o takie dobra dbali, 
eksploatując je nadmiernie i nie troszcząc się o los poddanych.

Po dojściu do dorosłości Bogusław Rey poważnie zajął się wyprowadze-
niem dóbr z kryzysu finansowego i trzeba przyznać, że w krótkim czasie 
osiągnął zupełnie dobre rezultaty, na skutek zyskownego wywozu zbóż dwo-
ma własnymi szkutami do Gdańska. Z czasem jednak, po roku 1680, sam 
popadł w długi, zastawiając również cały klucz. Nie wypłacił się on z licznych 
zobowiązań finansowych aż do śmierci (1691 r.).

Ponowne próby podźwignięcia majętności z ekonomicznego kryzysu, 
przyznać trzeba, idące w dobrym kierunku, jakie podjęła wdowa po Bogu-
sławie wraz z nowym mężem – Kazimierzem Łebkowskim, podstolim kijow-
skim, zostały przerwane usunięciem obojga z Rejowca. Prawni spadkobier-
cy również nie byli w stanie spłacić pozostałych po Bogusławie pożyczek, 
skutkiem czego od połowy maja 1702 roku klucz, jako integralna całość, 
przeszedł w ręce Rzewuskich. Tym samym skończyła się epoka zarządzania 
dobrami przez wyznawców protestanckich.

Stanisław Mateusz Rzewuski, uregulowawszy różne dawne zadłużenia, nie 
zaciągał już większych pożyczek zastawnych na Rejowcu. Był to wprawdzie 
okres pewnej stagnacji ekonomicznej rzeczonych dóbr, atoli rysowały się pew-
ne perspektywy na powolny rozwój, mimo, iż ówczesne ceny zbóż nie były wy-
sokie (klucz od dawna specjalizował się w ich uprawie oraz w hodowli owiec).

Wspomniany Rzewuski uposażył również miejscową cerkiew w znaczne 
beneficja ziemskie, zaś żydowskiemu cechowi szewskiemu i garbarskiemu 
nadał prawo wieczyste, określając w nim jurystyczne zasady funkcjonowania 
tego cechu. Tworzył się wiec klimat do nadania Rejowcowi większego znacze-
nia gospodarczego. Jednakże przejęcie miasta z przynależnymi doń dobrami 
przez synów Mateusza, naprzód przez Seweryna, później zaś przez Wacława, 
znowu nakręciło spiralę pożyczek zastawnych. Rejowiec został ponownie 
sprowadzony do roli podrzędnego miasteczka, folwarki zaś, nadmiernie eks-
ploatowane, bardzo podupadły. Przemierzenie zbóż, jakiego w folwarku rejo-
wieckim dokonano w 1736 roku, pokazuje stopień tej upadłości.

Stan taki trwał aż do roku 1759, kiedy to ostatecznie dobra rejowieckie 
zostały sprzedane Annie z Mierów, wdowie po Józefie Wolskim, byłej właś-
cicielce sąsiadującego z nimi klucza uherskiego. Po szybkiej spłacie wiel-
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kiego zadłużenia ciążącego na Rejowcu i zawarciu związku małżeńskiego 
z Wiktorynem Zaleskim, wywodzącym się z majętnej szlachty mazowieckiej, 
przystąpiła energicznie do podniesienia dóbr z upadku. Uzyskanie przez 
Zaleskich przywileju na organizację 6 jarmarków rocznie oraz stworzenie 
włościanom warunków do poprawienia bytu, wreszcie nadanie prawa propi-
nacji starozakonnym spowodowały znaczne ożywienie gospodarcze w całym 
kluczu. Dość powiedzieć, że np. włościanie z ówczesnego Rybiego posiadali 
płatnych parobków, a obroty drewnem, prowadzone przez rodzinę niewier-
nych Markowiczów, przekraczały w niektórych latach kwotę 100 tysięcy 
złotych. O ówczesnej sile ekonomicznej mieszkańców Rejowca świadczyć 
może też fakt, iż mimo trzech pożarów, w tym jednego totalnego, następują-
cych po sobie w ciągu kilku lat, miasto szybko podnosiło się z tych klęsk.

Wówczas na miejscu starej murowanej budowli dworskiej Zaleski posta-
wił pałac, w następnym wieku rozbudowany przez Woronieckich, istniejący 
i użytkowany do dziś.

Z perspektywy historycznej można stwierdzić, że po latach działalności 
Mikołaja Reya w Ziemi Chełmskiej, był to drugi, tak dobry okres prospe-
rity miasta i przynależnych doń włości. Przejęcie ich po śmierci Zaleskie-
go (1798 r.) przez jego bratanicę – Mariannę Ossolińską, po niej zaś przez 
córkę i zięcia, Konstancję i Tomasza Łubieńskich, tylko początkowo dobra-
mi zainteresowanych, ponownie spowodowało naprzód regres, a następnie 
dość szybki upadek gospodarczy miasta. Proces ten przyspieszyły przecho-
dy wojsk napoleońskich i rosyjskie kontrybucje zboża dokonane w 1813 r. 
od miejscowych Żydów, finansowo niezrekompensowane. Nawet rezygna-
cja z przysługujących Łubieńskim opłat handlowych, płaconych przez staro-
zakonnych Zaleskim, nie poprawiła sytuacji ekonomicznej tej części miesz-
czan. Mieszczanie chrześcijańscy również z trudem prosperowali. 

Niewątpliwą zasługą Łubieńskich było uruchomienie i finansowanie pry-
watnej szkoły elementarnej w Rejowcu, ponadto jednak trudno znaleźć inne 
znaczące pozytywy w okresie ich dziedzictwa – poza uruchomieniem w fol-
warku rejowieckim prototypowej maszyny do młócenia zbóż. Nie ten jednak 
wynalazek stanowił o kondycji ekonomicznej całej majętności.

Łubieńscy, zaangażowani w poważne, lecz nie zawsze przejrzyste, przed-
sięwzięcia handlowe w Warszawie, mało się kluczem rejowieckim intere-
sowali, zastawiając go w latach dwudziestych XIX wieku, a następnie zacią-
gając na nim poważną pożyczkę w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim. 
Z długiem tym i innymi obciążeniami pieniężnymi rejowiecki klucz nabył 
Adam Woroniecki. Bogate archiwalia z okresu władztwa nad dobrami przez 
ów ród, sięgającego aż poza rok 1869, wykorzystane w ostatnim rozdziale tej 
monografii, pokazują dowodnie, z jakimi problemami borykali się poddani 
i jakimi sposobami naprzód ojciec, a później jego syn – Adam Korybut Wo-
roniecki, starali się drenować klucz rejowiecki. 
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Na ich konto zapisać można jednak parę pozytywnych decyzji, np. o bez-
płatności leczenia włościan, czy budowie dla mieszczan mieszkań dworskich 
w zamian za daremszczyzny. W odniesieniu do dziejów klucza, można dopi-
sać do tej listy również rozbudowę pałacu.

Jednakże ani Łubieńscy, ani Woronieccy, utrzymujący w Rejowcu przez 
blisko 30 lat szwadron wojska rosyjskiego, nie zdołali ustrzec miasta przed 
pozbawieniem go dotychczasowego statusu. Nie zdołali, ponieważ, nie udo-
wodnili, że dbają o wzrost ekonomiczny dóbr i pomyślność ich mieszkań-
ców. Nie zdołali, ponieważ zlekceważyli groźbę, istniejącą już od 1821 roku, 
przekształcenia miasta w osadę wiejską. Utworzenie urzędu municypalnego, 
czyli stanowiska burmistrza, jedynie tę decyzję oddaliło. Udział paru żołnie-
rzy rejowieckich w powstaniu listopadowym w ramach szwadronu Krakusów 
Lubelskich oraz patriotyczne odruchy księdza Lebedyńskiego w 1862 roku 
jedynie upewniły władze carskie o słuszności swej decyzji.

Dzień 12 stycznia 1870 roku (według nowego kalendarza) był ostatnim 
z ponad 322-letniej ówczesnej historii Rejowca, w którym mógł się on jesz-
cze mienić miastem... Przyglądając się dziejom Rejowca i klucza rejowiec-
kiego ze znacznej perspektywy czasowej, można ich stany pomyślności oraz 
regresu i zaniedbania porównać do nieregularnej sinusoidy, w której okresy 
niepomyślne bardzo były w czasie wydłużone, natomiast okresy rozwoju 
i rozkwitu – zazwyczaj krótkie. Dwie jedynie były dłuższe, co już wcześniej 
podkreśliłem, fazy wyraźnego rozwoju gospodarczego klucza rejowieckie-
go: za czasów dziedziczenia go przez małżeństwo Reyów oraz osobistego za-
rządzania nim przez małżeństwo Zaleskich. Wyjątkowość tych periodów po-
legała także na tym, iż obie familie połączone były z Rejowcem szczególnymi 
relacjami i miały do tych dóbr gospodarskie, ale też opiekuńcze, podejście. 
Tego podejścia brakowało, niestety, innym właścicielom klucza, w konse-
kwencji czego miasto stało się osadą wiejską. Pozostaje nią zresztą do dziś.

Dwie środy wyznaczają ramy historyczne Rejowca: pierwsza z datą 4 maja 
roku 1547, sankcjonująca formalno-prawne istnienie miasta (wydanie przy-
wileju lokacyjnego) i druga, zapisana pod dniem 13 stycznia roku 1870, roz-
poczynająca istnienie Rejowca jako osady.
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Aneksy

1 Akt lokacyjny Rejowca1

Działo się w Krakowie onego dnia św. Floriana roku 1547.

Pozwolenie urodzonemu Mikołaiowi Reyowi z Topoli na założenie miasta 
Reiowiecz.

W imię Pańskie, amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę, My Zygmunt z Bożey 
łaski krol Polski, wielkie książę Litwy, takoż ziem krakowskiej, sandomirskiey, 
sieradzkiey, łęczyckiey, kuiawskiey, ruskiey, pruskiey, mazowieckiey, chełmin-
skiey, elbląskiey, pomorskiey etc. Pan y dziedzic. Ninieyszym oznaymuiemy, 
tym ktorym wiedzieć należy, wszem wobec y każdemu z osobna, teraznieyszym 
iako y przyszłym, ktorym iakimkolwiek sposobem pożytek uczynić to może, iż My 
wysoko sobie poczytuiąc godne wdzięczności służby urodzonego Mikołaia Reya 
z Topoli, w ktorych zawsze okazywał nam ochoczą gorliwość y do dziś szczegolne 
o nią wykazuie staranie, chcąc także łaski Naszey krolewskiey u niego y iego pra-
wych sukcesorow wieczną pamięć pozostawić, dozwoliliśmy mu, aby mógł założyć 
y wznieść miasto o nazwie Reyowiecz w dobrach swoich dziedzicznych, na suro-
wym korzeniu, opodal wsi Kobyle w Ziemie Ruskiey y powiecie chełmskim poło-
żone y tym to dokumentem zezwalamy oraz zgadzamy się za wiedzą y łaską naszą 
y przywileiem krolewskim. Zaś wyżey wspomnionemu miastu y iego obecnym 
y przyszłym obywatelom, aby powagą praw kierowali się y zachowywali prawo 
niemieckie, majdeburskim nazwane, do przestrzegania wprowadziliśmy y nada-
liśmy y ustanowiliśmy, odtąd aż po wsze czasy y na zawsze y iuż od tego czasu 
wyżey pomienione miasto Reyowiecz y tego grodu mieszkańców tak dzisieyszych 
iako y przyszłych od iakiegokolwiek innego prawa uwalniamy, od wszytkich y po-
szczególnych prawa polskiego ciężarów y powszechnych zwyczaiów, ktore prawo 
niemieckie mogą wstrzymywać y zakłócać, wyimuyemy, takoż wieczyście uwal-

1 M. J. Kawałko, Akty lokacyjne Mikołaja Reja w Ziemi Chełmskiej, Pismo Literacko-Arty-
styczne „Egeria”, 2005, nr 2(3), s. 5-6.
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niamy tego miasta mieszkańców od wszelakiey iurysdykcyi wszystkich Krolestwa 
naszego wojewodow, kasztelanow, sędziow y podsędkow y inszych iakichkolwiek 
urzędnikow oraz ich pomocnikow, y dlatego przed nimi albo też przed każdym 
z nich w sprawach tak wielkich jako y małych, kradzieży czyli też krzywoprzysię-
stwa, morderstwa, uszkodzenia ciała abo gwałtu w granicach tego miasta uczy-
nionych y jakichkolwiek innych poważnych występkow, pozwani nie będą powin-
ni odpowiadać, ani żadnych kar nie będą zobowiązani płacić, lecz [tylko] przed 
swoim wójtem, zaś wójt przed swoim panem dziedzicznym w tym czasie będącym 
y nie inaczey iak podług prawa niemieckiego, skarżącym na niego powinien bę-
dzie odpowiadać. Jak samo prawo niemieckie ze wszelakimi swymi klauzulami, 
punktami, warunkami y normami wymaga y żąda.

 Nadto chcąc pomoc mieszkańcom rzeczonego miasta Reiowiecz okazować, 
dla ich korzyści wprowadziliśmy w nim y ustanowili y ogłaszamy dwa iar-
marki, pierwszy na święto św. Jana Chrzciciela, drugi na święto św. Michała 
Archanioła, każdego roku, y targ cotygodniowy w każdą środę, maiące odby-
wać się y być nawiedzane, co dla porządku obwieścić chcemy y zatwierdzamy, 
bez przeszkody atoli y straty dla innych miasteczek y miast tako naszych iako 
y poddanych naszych duchownych y świeckich dookoła egzystujących. A zatem 
wszelakiego narodu ludzie oboyga płci, iakiegokolwiek byliby stanu, położenia 
y kondycyi, do tego miasta Reiowiecz na rzeczone targi doroczne y cotygodnio-
we, w czasie wzwyż wyrażonym mogą przybywać w sprawie sprzedaży, kupna, 
rzecz za rzecz y towar za towar wymieniania, y innych interesów prowadzenia 
y załatwiania, pożyczania i zwracania. Naszą y Naszych naiiaśnieyszych suk-
cesorow opiekę y przywiley ten niech posiadaią y niech się nimi cieszą. Jeżeli 
zaś iakowi są, ktorym prawa pospolite kupczyć towarami zabraniaią, tedy każ-
demu z nich, żonie czy li mężowi, są niedozwolone. 

Ponadto ponieważ rzeczony urodzony Mikołay Rey z powodu więtszego przy-
bywania y przechodow onych kupcow może niemały koszt z powodu prac przy 
reparacyi grobli, mostow y dróg ponosić, przeto na ten nakład y pracę daiemy 
owemu y sukcesorom iego, dziedzicom wzwyż pomienionego miasta Reiowiecz, 
po wieczne czasy pozwolenie na pobierania opłat targowych (foraliów) od rze-
czy, ktore na handle wystawione będą. Przedsię jednak [chcemy], aby tak ów 
urodzony Mikołay Rey iako y spadkobiercy iego do reparacyi grobli, mostow 
i dróg swoich byli obowięzani y tego nie zaniedbywali. Na świadectwo doku-
mentu onego pieczęć Nasza [Krolewska] została obecnie przywieszona. Dan 
w Krakowie w dzień św. Floriana Męczennika. Roku pańskiego tysiąc pięćset 
czterdziestego siodmego. Panowania naszego roku czterdziestego pierwszego. 
W obecności przewielebnych, wielmożnych, urodzonych y czcigodnych, Samue-
la Maciejowskiego biskupa krakowskiego, kanclerza wielkiego koronnego Pio-
tra Kmity - hrabiego na Wiśniczu, wojewody y starosty krakowskiego, marszał-
ka wielkiego koronnego, oraz przemyskiego, spiskiego y kolskiego y kasztelana 
Jana hrabiego na Tenczynie sandomierskiego, lubelskiego y lelowskiego, Miko-
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łaja Jarunda z Brudzewa łęczyckiego, wojewodow y starostow, Andrzeja, kome-
sa z Górki poznańskiego y wielkopolskiego generalnego, Mikołaja Wolskiego 
sandomierskiego, naiiaśnieyszey małżonki naszej pani Bony ochmistrza dwo-
ru, oraz sanockiego, lanckorońskiego, łomzieńskiego y wiskiego Piotra Opa-
lieńskiego gnieźnieńskiego, najjaśniejszego syna naszego ochmistrza dworu, 
oraz olsztyńskiego y kościańskiego, Jana Ocieskiego, podkomorzego bieckiego, 
burgrabiego krakowskiego, y sądeckiego, Mikołaya Grabi chełmskiego, podkan-
clerzego lubomskiego, kasztelanow y starostow naszych, Jakuba Uchańskiego, 
dziekana płockiego archidiakona warszawskiego kanonika krakowskiego, Wa-
lentego Dembieńskiego referendarza nadwornego, Jana Przerempskiego prepo-
zyta, Filipa Padniewskiego kantora, Stanisława Ozio kanonika krakowskiego 
y sekretarza naszego y innych dygnitarzow y urzędnikow naszych wiernie nam 
miłych. Dane przez ręce wielmożnego Mikołaja Grabi.

2. Wolność mieszczanom miasta Reiowiecz na lat dziesięć udzielona2

Zygmunt z Bożej łaski król. Wszem wobec y każdemu z osobna, komu to 
wiedzieć należy iakiey kolwiek rangi, położenia y stanu ludziom, tak w Kro-
lestwie iako y w państwach naszych gdziekolwiek się znayduiącym, uprzeymie 
y wiernie nam miłym łaskę naszą królewską. Uprzejmie y wiernie nam mili. 
[Oznaymuiemy], iż za pewną wiedzą y łaską naszą daliśmy y darowaliśmy 
miastu Reiowiecz y jego mieszkańcom, od urodzonego Mikołaia Reya z Topoli 
dziedzicznemu a w Ziemie Ruskiej y powiecie chełmskim położonemu y za przy-
wileiem Naszym królewskim na surowym korzeniu nowo posadowionemu [ex 
cruda radice noviter erecto], wolność y zwolnienie od wszelakich y poszczegól-
nych podatkow iakkolwiek nazwanych, w imieniu Naszym y Rzeczypospolitey 
pobieranych, iakichkolwiek ciężarow zatwierdzonych, iako y tych, iakowe w 
przyszłości uchwalone będą, od myt drogowych, iak tylko z wyiątkiem pogra-
nicznego myta, na przeciąg lat dziesięciu bezpośrednio następuiących, czasu 
od teraz obliczonego, iako y szkód wynadgrodzenie, tym listem poswiadcza-
my. Przeto nakazuiemy Wiernościom waszym w ogólności, abyście rzeczonych 
mieszkańców miasta Reiowiecz we wzwyż wspomnioney wolnosci na okres lat 
dziesięć przez Nas przepisany zachowali y tych, ktorych to dotyczy, zachowany-
mi uczynili a wolą Naszą iest, abyście podatkow, iak tylko z wyłączeniem myta 
wzwyż przedłożonego, do ukończenia rzeczonych lat dziesięciu nie ściągali y dla 
powinnosci własnego urzędu pod łaską Naszą inaczey nie czynili. Dan w Kra-
kowie tego samego dnia św. Floriana A. D. 1547, roku naszego panowania 
41. Mikołaj Grabia.

2 M. J. Kawałko, Akty lokacyjne Mikołaja Reja w Ziemi Chełmskiej, Pismo Literacko-Arty-
styczne „Egeria”, 2005, nr 2(3), s. 6.
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3. Nowa wolność mieszczanom rejowieckim z 1564 r.3

Działo się w grodzie chełmskim w poniedziałek, w dzień świętych Filipa 
y Jakuba Apostołow [1 maja] Anno 1564, wobec urodzonego Andrzeja Hań-
skiego podstarościego chełmskiego.

Rey oblata
Oblata przywileyu pergaminowego Jego Królewskiej Mości wedle urzędu 

y akt obecnych starościńskich, grodzkich chełmskich, imieniem y pieczęcią 
tegoż Krolewskiego maiestatu zatwierdzonego y opieczętowanego. [Czyniąc 
dosyć woley] urodzonego Mikołaia Reya z Nagłowic dziedzica, ktory zabiega, 
aby przerzeczony przywiley do akt obecnych wciągnąć i zapisać, urząd [nasz] 
widząc słusznym y przystoynym iako też zasadnym iego żądanie, z urzędowey 
powinnosci nakazał okazowany dokument wciągnąć y zapisać, ktorego brzmie-
nie tym porządkiem następuie:

Zygmunt August z łaski Bożej łaski Król Polski, Wielkie Xiąże Litewskie, 
Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie etc. Pan y Dziedzic. Wszem wobec 
y każdemu z osobna, komu to wiedzieć należy: oznaymuiemy [tym listem na-
szym], iż doniesiono nam w imieniu urodzonego Mikołaia Reya z Nagłowic, że 
miasto tegoż Reiowiecz nazwane, w Ziemie y powiecie chełmskim położone, nie 
tak dawno[podpaleniem] ognia zgorzało. A prawa y wolności wszelakie temu 
miastu przez nas łaskawie udzielone, iednako klęską ognia zostały strawione 
y spalone, y że ta sprawa wszem wobec w powiecie chełmskim tak iest zna-
na, iże żadnym świadectwem [opatrzenia nie potrzebuie]. I poproszono Nas, 
aby powtorne prawa y wolności namienionemu miastu nadać y przyznać na 
mieysce zniszczonych nielitościwie przez ogień, ktorej to prośbie My życzliwie 
y słusznie uczynić zadość chcemy. Przeto daiemy y przyznaiemy namienionemu 
miastu Reyowiecz y iego mieszkańcom teraznieyszym iako y przyszłym wszyt-
kim, możliwość towarów przedawania y onych w domach swoich składowania, 
w czym nie zgadzamy się, aby przez naszych urzędnikow y starostow naszych 
iakikolwiek handel był hamowany. Daiemy takoż [mieszczanom] owym od te-
raz na przeciąg lat ośmnastu wolność od płacenia myt y innych iakichkolwiek 
podatkow w Naszym imieniu ustanawianych. Ponieważ rzeczą wiadomą iest, 
że liczne miasta od małych początkow handlem y interesami do wielkiey sławy 
przychodziły, chcemy przeto, aby zostały oznaymione y ustanowione tym listem 
naszym w rzeczonym mieście trzy targi, iarmarki dwa mianowicie doroczne, 
ieden na święto Trójcy Przenayświętszey [to jest w pierwszą niedzielę po Zie-
lonych Świątkach], drugi zaś na święto świętego Mikołaja; te każdego roku 
maią być odprawowane y ponawiane, trzeci zas tygodniowy, każdego tygodnia 

3 M. J. Kawałko, Akty lokacyjne Mikołaja Reja w Ziemi Chełmskiej, Pismo Literacko-Arty-
styczne „Egeria”, 2005, nr 2(3), s. 8.
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we śrzody odbywać się maiący y być nawiedzany wiecznemi czasy. Y przyzna-
iemy y wyznaczamy mieszczanom onym przerzeczone targi, tak oba coroczne, 
iako y tygodniowy do odbywania, nawiedzania y uskuteczniania, zwyczaiem 
innych miast krolestwa Naszego, w ten to sposób, że wszytcy ludzie oboiey płci 
iakiegokolwiek stanu y pochodzenia będący, mogą przybywać do tegoż miasta 
Reiowiecz na rzeczone iarmarki, w czasie wzwyż pomienionym, aby przeda-
wać y kupować, rzeczy za rzeczy, towary za towary mieniać, takoż wszelakie 
inne interesa prowadzić y uskuteczniać, a przy zobowiązaniach y dochodze-
niu swych praw w Naszey y następcow naszych gwarancyi spokoynego posia-
dania y wolnosci niech maią udział y niechay się nią raduią, chyba że[tacy] 
będą, których prawa i ustawy zwalniaiące od ciężarow [obiąć] nie dozwalaią. 
Z zastrzeżeniem podatku targowego dla pana dziedzicznego tego miasta wzwyż 
zostawaiącego. Któremu to bez wątpienia panu dziedzicznemu często wymie-
nianego miasta Reiowiecz od teraz y nadal bez sprzeciwu [mieszczanie] pod-
legli maią bydź mu powinni y iego władzę y całkowitą iurysdykcyę uznawać 
maią y są [do niey] zobowiązani na wieki. A tak ku lepszemu tego wszytkiego 
świadectwu y aby mieć wiarę u obecnych, do naszego przywileyu pieczęć naszę 
przycisnącieśmy roskazali. Dan w Warszawie na Seymie Koronnym dnia 7 
kwietnia Roku Pańskiego 1564. Panowania naszego 35.

Piotr Miskowski
RP podkanclerzy ręką własną

Relacya przewielebnego Piotra Miskowskiego 
podkanclerzego wielkiego koronnego dziekana 

krakowskiego gnieznienskiego, płockiego 
y warszawskiego prepozyta
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4. Akt lokacyjny Sawczyna (Wereszcz Szlacheckich, późn. Małych) z 1542 r.4

Ja Mikołaj Rey zeznawam, żem poszadził wiesz na gruncie Kobileczkiem 
Saffczin roku bozego thysiącz pięczseth czterdziestego wthorego, którzy ludzie 
od tego czaszu mayą miecz do czwartego roku wolią [tj. wolność podatkową], 
a gdy przydzie rok czwarty, maia płaczicz po grziwnie czynszu, po Korczu ow-
sza, po dwoie kur, maią thesz szeszcz dni pyeszich obrabyacz na każdi rok; gdzie 
thesz gwalth [tj. doraźna pomoc w pracach naprawczych lub innych] na dwor, 
na staw, na mlin, bo to iest pospoliti szkarb, tedi powinni bęndą pomocz. Stado 
(owiecz) dwakrocz do roku zegnasz, ktori bęndzie miał owcze ser Walaszki, 
inszych podathkow y roboth ,chiba z dobrey woly za chliebem panszkiem, nie 
bendą powinni. A na to szliachethna Zofia zona moia iako dziedziczka prziz-
wolila, gdi thesz któri s nich bęndzie szie chcial ruszcz [tj. przenieść do innego 
dziedzica], dawszy kopę (groszy) może swoie zaprzedasz, na czo pieczęci szwo-
wa przikladam.

5. Potwierdzenie praw i obowiązków zasadźcy Wereszcz Małych 
(d. Sawczyna) z dnia 11 listopada 1568 r.5

Ja Mikołay Rei z Naglowicz wyznawam żem zostawił Waszka Kniazia 
w Wereszczach na starim czynszu y na starim prawie iego, a ktemu isz ma 
dąbrow prziglądacz a syekieri na poli bracz. A w tim go mam zachowasz asz 
do ziwota iego y potomki szwe obowiązuję, na czo pieczęcz szwą przikladam 
y  ęką szię podpiszuię. Przitim do puszczam mu slodownią miecz: a ieszlibi kto 
u niego inszi slod robił, tedi mu ma bicz trzeci grosz, a bęndzieli karczma, tedi 
tam wolno bęndzie czinicz szlodi panszkie. Przitim tesz ma zbudowacz browar 
a naczynie panszkie w browarze ma bicz, a kiedy mu szię traphi ku szwey po-
trzebie piwo zwarzicz, tedi ma miecz browar wolni.

Dan w Reiowczu w dzien s. Marczina anno domini millesimo quingentesi-
mo sexagesimo octawo. Mikołay Rey ręką szwą m.p.

4 Cyt. za Z. Kniaziołucki, Materiały do biografii Mikołaja Reja z Nagłowic, Kraków 1892, 
s. 159, poz. 375.

5 Cyt. za Z. Kniaziołucki, Materiały do biografii…, ibidem, s. 353, poz. 781.
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6. Testament Wiktoryna Zaleskiego,
spisany 19 marca 1798 r. we Lwowie6

(…) W Imię Boga w Troycy Świętey jedynego. Amen.
Niewątpliwie będąc przekonany, iż ktokolwiek Wszechmocnym Stwórcy 

zrządzeniem, początek życia y jestestwa na tym Świecie odebrał, tenże row-
nie nieomylnym Wyrokiem ma sobie Założony Kres y Koniec porachowanych 
w niedościgłym przeznaczeniu Dni Swoich y onym założoney liczby do tego we-
dług podobieństwa przeżytych iuż wielu lat. Czuiąc się być zbliżonym Terminu 
Nayprzod oświadczam, iż w Wierze Świetny Katolickiey, w ktorey urodziłem 
się, kończyć życie moie y umierać pragnę y w tym obrządku, gdzie te zdarzenie 
z Woli Boskiey na mnie spełnione będzie, chcę bez żadney okazałości być po-
grzebiony.

A że niemaiący własnego potomstwa, używać mi przychodzi Dobrodziejstwa 
y Opieki Prawa Wolne(?), bezpotomnym maiątku rozporządzenia pozwala-
iącego y owszem takowy ostatniey Woli wyznań skuteczną protekcją y obroną 
zaręczającego do tego; więc w ufności przystępując, aby po między moiemi Suk-
cesorami gorszących przez niezgodę uniknąć sporów, w następny sposob tę moię 
Testamentową [wolę]w zupełności ieszcze przytomnych y zdrowych zmysłów 
w naydokładnieyszey Refflexyi y rozwadze stanowić y wykonaną mieć chcę.

Maiac maiątek moy nieruchomy, składaiący się z majętności Turośni 
z Przyległościami, częścią Działem[tj. na skutek podziału rodzinnego] mi 
spadły, w Woiewodztwie Podlaskim, Ziemi Bielskiey Sytuowany, częścia zaś 
nie tylko Kosztownemi odemnie Bukowiskami ozdobiony, ale y [z] przykupie-
niem od JJWW Ossolińskich Starostwa natenczas Sędomirskich, a teraz Kasz-
telaństwa Podlaskich, Ktora to Ossolińska, maiąc w dziale na Siebie spadły 
folwark Buzuński y Wieś Kowale, iako Synowica [tj. bratanica] moia y iedy-
na, Brata moiego rodzonego Ś.P. Piotra Zaleskiego Podkomorzego Nurskiego, 
z JW. z Narzyńskich, pierwej Kuczyńską, Podkomorzyną Bielską, a powtornie 
Brata moiego Małżonką, spłodzoną iedyną Corkę.

Ta tedy Corka, gdy doszedłszy lat, JWu Jozefowi Ossolińskiemu, Staroście 
Sędomirskiemu w małżeństwo oddaną została, raczyli się Ci oboie Małżonko-
wie do tego skłonić, ażeby mi folwark Buzyński iako bardzo do Turośni przy-
legły odprzedać. Y tak się stało za umowioną Summę Ośmdziesiąt Tysięcy, 
Ktorey to przedaży y sposobie zapłacenia zawarte Tranzakcye ze mną tychże 
JW. Ossolińskich świadczą; do tego części znaczne na Wsiach Dolney Turośni, 
Dobrowodzie y Stoczku Szczawińszczyzna zwane, teraz na Wo Skińskiego Sę-

6 APL, KZCh Ingrosacje, ks. 3, op. cit., k. 288v-295; jest to część testamentu spisana w ję-
zyku polskim Pominięto jego preambułę zapisaną po łacinie. Zachowano stylistykę i znaczną 
część pisowni oryginału.



518 Marian J. Kawałko • Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531–1869

dzica Dziedzictwem spadłe, przez wykupno z Zastawy od W. Wielowieyskiego 
cześnikowicza, tych części Possessora, a coś y Dziedzicowi importowawszy, do 
ogulności Klucza Turosieńskiego przyłączyłem, składającego się teraz z Tu-
rośni Kościelney z pryncypalnym tak folwarkiem, do ktorey Wieś Iwanowka, 
Juraszki y części dawne Dolney Turośni, Dobrowody y Stoczku robią, teraz 
folwarczku na dolney Turośni, w części Szczawińszczyzny Folwark Buzyny 
y Kowale, folwark we Wsi Dołkach. To wszystko, gdy całkiem [na] Klucz Tu-
rosieński [się] składa, gdzie w Turośni Koscielney, nie maiąc w niey żadnego 
pomieszkania, nayprzod Oficynę mieszkalną z drzewa pod Tynkiem wybudo-
wałem, wymeblowałem. Przy niey Pawilon w dwoch Piętrach wymurowałem; 
naprzeciwko Oficyną Kuchenną z Stancyami dla Gości także porządną wymu-
rowałem, z Bramami murowanemi y ozdobieniem Dziedzińca Sztachetami. 
Za Brama folwark porządny z Drzewa pod Dachówka wystawiłem; w końcu 
Ulicy Drzewami wysadzaney Karczmę porządną także wymurowałem: Kościoł 
Drewniany y zupełnie wywracający [się] także znalazłszy, nowy w cale Kształt-
nie wymurowałem; do którego wygodne także Probostwo na pięknym miejscu 
także wymurowałem y w wygodne do mieszkania porządki opatrzyłem. Młyn 
także na rzece Turosience porządny pode Dworem wystawiłem. Ogrod Stary 
dworski zaniedbany y podłe tylko maiący Drzew Gatunki, z gruntu oporządzi-
łem y w naylepsze Drzewa y Owoce zasposobiłem. To wszystko dla JWey Ma-
ryanny z Zaleskich Ossolińskiey Kasztelanowey Podlaski(ey) Synowicy moiey 
y Jey Dzieci, Wiktorzyna Ossolińskiego y Konstancyi Ossoliński(ey) Zapisuię 
w taki sposob: ażeby taż Synowica moia wszelkich z tey majętności Pożytkow, 
poki Jey Bog życia użyczy, zażywała, niedaiąc Jednak Jey mocy alienowania, 
ani zastawiania, ani żadnimi długami obciążania, pod nieważnością wszel-
kich takowych Tranzakcyi: tylko ażeby ten cały maiątek po długim Jey życiu 
Dzieciom Jey, a wnukom moim się dostał. W teyże Majętności zaprowadzono 
wszelkie Inwentarze, tudzież w Składzie Domu tego wszelkie mobilia y rucho-
mości, Obrazy, Zwierciadła, y wszelkie sprzęty teyże JW. J[eymości] Pani Osso-
lińskiey Kasztelanowey Podlaskiey Zapisuję. A zaś baczny na zasłużoną u mnie 
przez Wiele lat pamięć y wdzięczność za cnotliwe, wierne y poczciwe usługi 
J.Pana Marcina Zimnocha, Ekonoma Turobińskiego Folwarczek Czaczkowski 
z gruntami do niego należącemi, z poddanemi do tegoż folwarczku y Karczmą, 
[z] wszystkiemi nawet przykupionemi na Czaczkach y Chodorach Kawałkami 
w Dożywocie włączam y naznaczam: ażeby pomieniony J. Pan Marcin Zim-
noch puki żyie y żyć iak naydłużey będzie, zupełne używanie tego Folwarku 
y z niego Pożytki miał [będzie], Sobie spokojne zapewnienie, po ktorego dopiero 
nayduższym Życiu ten folwarczyk do Maiętności Turośni nazad powrocić ma.

Druga maiętność moia iest Miasteczko Rejowiec z Wsiami Rubim, Kobylim 
y Werescami w Ziemi Chełmskiey Sytuowana, Ktorey Śp. Kochana Żona moia 
Anna z Hrabiów Mirów będąc Dziedziczką, za życia przy Asystencyi moiey 
y Starszego Brata JW. Jozefa Hrabię Mira Wojewody Pomorskiego, uczyniła za-



519Aneksy

pis y Donacyą JW. Hrabi Janowi Mirowi, Kasztelanowi Inflantskiemu, młod-
szemu Bratu swoiemu, ktoremu y Jego Dzieciom uczyniła legacyą uniwersalną 
wszelkiego Maiątku swego ruchomego y nieruchomego. A gdy tenże obdarzony 
JW. Mir Kasztelan Inflantski, zmiarkowawszy Stan Interessow swoich długami 
znacznemi obciążony, tudzież znaiąc y moie Prawa y wlewki, a także niemałey 
Summy y mnie winny, obrachowawszy się ze mną, tę mi maiętność Dziedzic-
twem odprzedał, ktorą y Ja dla Przyiaźni Jego Sowicie opłaciłem, bo polepsze-
nie tey maiętności y obdarowanie moim własnym Kosztem robione, Sto Tysięcy 
Kilkadziesiat wyższą Ceną, niżeli te Dobra byli kupione, zapłaciłem. Trzykroć 
Dwadzieścia y Ośm Tysięcy, , a dla samey JW. Kasztelanowey Kilkaset Czerwo-
nych Złp Porękawicznego. A że Temuż darowane były rożne w tey maiętności 
Inwentarze, te lubo prawie wszystkie były odemnie po kilkakrotnie wypadłych 
zaprowadzone, iednak więcey uważaiąc na uczynienie zadosyć Ś.p Kochaney 
Żony temuż JWu Kasztelanowi wszystko osobno zapłaciłem. Że zaś tey maietno-
ści polepszenie y obudowanie moią usilnością zrządzone (iako mieszkańcom 
tamteyszym wszystkim wiadomo), zastawszy tylko Starego muru bez dachu 
Budowisko Bramą zwane y ktore na chowanie zboża przez Possessorow było 
używane zamiast Szpiklerza, którego wcale niebyło, tylko Starey Stodoły Kawał 
z Chrustu plecioney, w takim opustoszeniu ta maiętność w Ręku Possessorow 
Rzewuskich od dawnego czasu trzymana z gruntu zdezelowana kupiona była.

Tę ia zupełnie restaurowałem, obudowałem, w Starym murze dosyć przy-
stoyną y wygodną rezydencyą wykształciłem, umeblowałem; zamiast walącey 
się starey y sprochniałey Kuchni, porządną wraz z gościnnemi Izbami, Szpi-
szarniami, Piekarniami wymurowałem, wszystkie Budowiska folwarczne, 
Szpiklerze, Gumna, Obory y Szopy, Owczarnie, Wołownie y Folwark posta-
wiłem. Pogorzało przez nieostrożność Żydow całkiem Miasteczko, częściami 
po kilka razy ratunkiem, pieniędzmi, materyałami y silna pomocą, aby było 
znowu zabudowane, Starałem się.

Ogrody opatrzyłem, zasadziłem, Oranżeryą wymurowałem, oparkaniłem, 
gatunkami naylepszemi zasposobiłem. Teraz zaś Cerkiew dla wygody Ludzkiey 
założyłem, która w tym Ru murować się będzie y ieżeli Bóg pozwoli czasu, chcę ią 
zakończyć. Z tey tedy przyczyny, a nie inszey, że to prawie wszystko starania mego 
było Dzieło, tę maiętność Ofiarowaną mi od Śp. JW.o Kasztelana Mira, a zawsze 
bardzo potrzebnego, nabyć dałem się namowić, na ktorey y tak miałem dożywocie 
y do Sta Tysięcy Długu, więc bardziey przedaiącemu dogadzaiąc, onę nabyłem,

Trzecia maiętność moia iest w Ziemi Halickiey, Cyrkule Tarnopolskim le-
żąca, to iest niegdyś Starostwo Boreckie przez Śp Oyczyma moiego Generała 
Leytnanta Kamińskiego mnie pod Kondycyami7 rożnemi po Śmierci Jego wy-
płatow ustąpione (com nie tylko żem wiernie wykonał), ale ieszcze do Trzydzie-

7 Kondycja – tu jako warunek, zastrzeżenie; J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, 
Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1902, s .434.
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stu Tysięcy Długow tegoż w Opisy8 nieweszłych, ale przez wdzięczność powin-
nych9, wypłaciłem. 

Spadły na Kray rożne rewolucye, ten Kray, gdy pod panowanie Cesarskie 
Nayiaśnieyszego Domu Austryiackiego Dziedzictwem deklarowany został, ogło-
szone było od rządu naywyższego pozwolenie wchodzenia o Kupno na Dziedzic-
two wszystkich Starostw, a Ja wiele lat z młodu w Borkach10 przemieszkawszy, 
y użyteczność tych urodzaynych gruntow nie zmiernie szacuiąc, uięty do tey 
Ziemi upodobaniem, a do tego dosyć łatwe do tego nabycia zmiarkowawszy 
Kondycye, determinowałem się, choć bez dzietny, weyść w nabycie na Dzie-
dzictwo tey maiętności y według Kontraktu większą połowę ceny przez Ośm lat 
wypłaciłem. A że mnieysza połowa przez wzgląd na Dożywocie moie według 
Warunku w Kontrakcie została do Zapłacenia, po Śmierci moiey ta in Statum 
Possesywum wyrażona, Sukcessorom moim do zapłacenia iako rzetelny Dług 
położona będzie. A że w rowney niby linii Pokrewieństwa z Synowicą moią 
y pozostałe od Siestry moiey Dzieci – Śp. JW. Anieli z Zaleskich Jundził(ł)
owey Marszałkowey Grodzieńskiey, wielkiemi przymiotami y cnotami sławney 
y pamietney, iako to rodzoney Siestrzenice, Moy JW. Franciszek Jundził(ł), 
Podkomorzy Grodzieński, Orderow Polskich Kawaler y trzy Siostry Jego, a moie 
Siostrzenice, prawie wszystkie u mnie wychowane, ode mnie za mąż powyda-
wane, a mianowicie JW.a Anna z Jundził(ł)ów Generałowa Morawska, od Śp. 
ieszcze żyiącey Siostry moiey młodziuchną, bo w Ru Siodmym do Domu moiego 
oddana, wychowana y wyedukowana była. Tym miley w żywey te trzy Damy 
tkwią u mnie (w) pamięci. Nayprzod Barbara naystarsza za Antonim Mokro-
nowskim, Starostą Złotoryiskim, Konstancya za Hrabią Adamem Starzeńskim 
y Anna Generałowa Morawska, ktore z wybornych Cnot y Przymiotow swoich 
nie tylko zaszczyt Domowi moiemu, gdzie wychowanie miały, ale w całey Płci 
swoiey czynią. Tudzież maiąc ieszcze w Widoku y Cokolwiek w innych ode 
mnie długow y zasłużonych Starych Sług opatrzenie y rożne względy ode mnie 
za słuszne być miane, poczytane w ten sposób na te wszystkie zamiany moy ma-
iątek dysponuię, wzywaiąc do tego Końca za Exekutorow Testamentu z cnoty, 
rzetelności, a nadewszystko Sumienia y przyiaźni mi doznanych JJWW Anto-
niego Mokronowskiego Starostę Złotoryiskiego, Adama Hrabię Starzeńskiego 
y Jozefa Hrabie Komorowskiego, Kanonika Chełmskiego, Których obliguię, 
ażeby te moie niższe rozporządzenie starali się we wszystkim nayzupełniey do 
Skutku przyprowadzić.

8 Opis – tu jako zobowiązanie, obwarowanie; J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, 
Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1904, s .801.

9 Powinny – tu jako powinowaty, krewny; M.S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 4, Lwów 
1858, s. 426.

10 Borki Wielkie w powiecie tarnopolskim; F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, 
Słownik Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, Warszawa 1880, s. 312. 
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Nayprzod maiętność Borecka w pozycji nayżyźnieyszey y nayobfitszey z Uro-
dzajności wybornych Gruntow, niemałym także Kosztem zagospodarowana 
y zabudowaną, iako żądam, ażeby się Jednemu z moich Sukcessorow, a nay-
zręczniey JPu Adamowi Hrabiemu Starzeńskiemu dostała; tedy Ją miernie ta-
xuię naymniey Pięćkroć Sto Tysięcy.

Druga majętność Reiowiec, przeze mnie Kupiona za Trzykroć Dwadzieścia 
y Ośm Tysięcy. Nadto Skarbowi Cesarskiemu na Borkach Raty po Śmierci 
moiey do zapłacenia należącey, czyni Złł Ryńskich11 Trzydzieści Jeden Tysięcy 
Czterysta Sześćdziesiąt Trzy y Graycarow Czterdzieści Pięć, Co uczyni na Pol-
skie Złł Sto Dwadzieścia Pięć Tysięcy Ośmset Piędziesiąt Pięć. W. Karmelitom 
Trembowelskim zapisanych od Śp. Oyczyma mego do Klasztoru Dwa Tysiące, 
a Trzy Tymże na Bractwo Serca jezusowego. Dług, ktory ia przyiołem na sie-
bie y tymże oprowizyą regularnie tu wypłacaią y nawet na żądanie Kommisyi 
Fiskalney do tey od Siebie na to służący Skrypt; te iako realne długi przyznane 
y zapłacone być maią. Także przyięty ode mnie dług zapisanych przez Śp. Moią 
Kochaną żonę zasłużoney u niey Pannie Maryannie Rutkowskiey, wydaney za 
JPana Jana Dzierżanowskiego Złł Polskich cztery Tysiące, od Ktorych po pięć 
od Sta iuż ze dwanaście lat (niewiedząc, gdzie się Oni teraz Obracaią) należeć 
będzie Im lub Sukcesorom Ich do zapłacenia y z Kapitalikiem prowizya. 

Zasłużonemu u mnie lat Kilkadziesiąt bardzo poczciwie Służącemu Fran-
ciszkowi Lipińskiemu, Kuchmistrzowi w swoiey professyi niegdyś doskonałemu, 
w przymiotach stosownych bardzo cnotliwemu, w nagrodę dobrych zasług daię 
dożywociem dla niego y Małgorzaty Pietrowskiey Żony Jego Dworek za Stawem 
Boreckim z całym obejściem y Gruntu Morgow czterdzieści, ktorego używać 
y obsiewać wolno będzie bez żadney naymnieyszey Opłaty; temuż daię zapisową 
Kartę, Bezpieczeństwo na Borkach maiącą, na Złł Polskich Ośm Tysięcy. 

Do Kościoła Parafialnego Czernikowskiego Złł Polskich Tysiąc zapisuię, ob-
liguiąc, aby co puł R(ok)u Wotywa za Zmarłych w Borkach Sług y Poddanych 
odprawiana była. Według tedy Ceny Taxy na Tymże funduszu Siostrzeńcowi 
moiemu y Jego Dzieciom Zł Polskich Sześćdziesiąt Tysięcy nazna(cza)m. Sio-
strzańcom moim J. Pani z Jundził(ł)ów Mokranowski(ey), Starościnie Złoto-
ryńskiey na Jey własną Osobę do używania (puki Jey Bog naydłuższego życia 
pozwoli) także Sześćdziesiąt Tysięcy wypłacone mieć chcę, Obliguiąc Ją, ażeby 
tę Summę potym, ponieważ Jey Bog własnych Dzieci dochować się niedozwolił, 
aby na Sukcessorow Siostr swoich, to iest Konstancyi Hrabinie Starzeński(ey) 
y Anny Murawskiey dysponowała. J. Pani Konstancyi Hrabinie Starzeński(ey) 
także Sześćdziesiąt Tysięcy z moiego maiątku naznaczam. J. Pani Annie z Jun-
dził(ł)ów Murawski(ey) rownie Sześćdziesiąt Tysięcy zapisuię, a że ta w Domu 

11 Złoty reński, poprawnie zwany guldenem, był za czasów Zaleskiego monetą srebrną 
o próbie 900 i liczył 100 krajcarów (grajcarów). Za 1 guldena płacono w okresie rozbiorowym 
4 złote polskie; http://pl.wikipedia.org/wiki/Gulden...
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moim naydłużey wychowana, zawsze doznaney przychylności szczegulney, iako 
y Jey cnotliwe Siostry, dawała dowody, tedy dla tey miłey mi zawsze Pamiątki 
Corce Jey Teofili Murawskiey Czterdzieści Tysięcy dysponuię, ktore w rządzie 
y władzy matki, aż do Jey zamęścia bydź maią. Oddzielney zaś od tego Summy, 
iako dług zwindykowaney przezemnie Sukcessyi po Śp. Ciotce moiey Barbarze 
z Kuczyńskich Brzezińskiey, Podkomorzynie Nurskiey, ponieważ na głowę Sio-
stry moiey przypadło Dziewiędziesiąt Tysięcy, więc iako Macierzystość rownie 
dzieląc na Jey czworo dzieci, J.Pu Podkomorzemu Grodzieńskiemu wypłaciłem 
Dwadzieścia Dwa Tysiące Pięćset (Zł), iako Jego Kwit Świadczy. J. Pani Bar-
barze z Jundził(ł)ów Mokranowski(ey) oddałem Złł Dwadzieścia Tysięcy na 
kupno Zubowa, a Dziesięć Tysięcy Pięćset (Złł) przy mnie zostało, od których 
prowizyą regularnie płacę. Młodszych zaś nie moich, całe Schedy, to iest po 
Dwadzieścia dwa Tysiące Pięćset (Złł) u mnie zostawione, od ktorych także 
prowizyą odbieraią, te im Kapitały do zapłacenia w całości zostaią.

Maiętność Reiowiec rownie także na Sprzedaż dysponuię, nieszacuiąc Tedy 
wyżey iak to, co sam za nią zapłaciłem, to iest Trzykroć Dwadzieścia Ośm 
Tysięcy, a radbym, ażeby także ktoremu z moich Sukcessorow się dostała; gdyż 
y tam nakładow moich bardzo znacznych wiele wyłożyłem, bardzo znaczney 
Budowli y Reparacyi, na tey zaś maiętności (co niżey mieszczę), a nayprzod 
Augustynowi Karłowskiemu, Starościcowi Kruświckiemu y Siostrze Jego JW. 
Z Dąbskich Biesiekierskiey, Kasztelanowey Kowalskiey, to iest Siestrzeńcowi 
Trzydzieści Tysięcy, a Siestrzenicy Dwadzieścia, Ktora za osobnym Prawem 
y Tranzakcyą swoiey Summy Dwudziestu Tysięcy Bratu JPu Augustynowi Kar-
łowskiemu, Starościcowi Kruświckiemu, w Asystencyi Męża odstąpiła. Tedy 
już całkowicie Summa Piędziesiąt Tysięcy JPu Karłowskiemu należeć będzie 
(procz już na to wybranych na pilne tegoż Potrzeby y długi Czerw. Zł Czterysta), 
a lubo tenże Starościc dla Okazania przy ożenieniu na całe Piędziesiąt Tysięcy 
wzioł odemnie niedawno Skrypt, dał mi iednak Rewers to wszystko tłumaczący. 

Drugi Dług na Reiowcu nieboszczyka Doktora Krepsa Żonie w dożywocie 
zostawiony Zł Polskich Dwadzieścia Cztery Tysiące, od których regularnie Pro-
wizyą odbiera. Było więcey, ale w tym Ru [roku] na drugich tegoż Doktora 
Krepsa Sukcessorow za Dekretem wypłacone zostały. 

Trzeci Dług J. Panny Ludwiki Cybulskiey Zł Pol(skich) Pięć Tysięcy. Było 
dawniey dziewięć, ale taż Cztery Tysiące do rąk swoich na Dzierżawę Wioski 
pod Kumowem odebrała, a pięć ieszcze u mnie zostaie, od których regularnie 
Prowizyą po Sześć (procent) od Sta odbiera.

Czwarty Dług dawny Dwanaście Tysięcy Karmelitom Bosym Lubelsk(im) 
Oyca z Ewikcyi Pakaniewa, na Turośni przeniesiony, a te chcąc uwolnić, 
żądam, aby z Reiowca był zapłacony (per via Evictione). Do Kościoła Turo-
sieńskiego Także z Reiowca Dziesięć Tysięcy do zapłacenia naznaczam, ażeby 
J. Xiądz Proboszcz tamteyszy miał dokładnieyszy Sposob utrzymywania Wika-
rego, czyli alterystę, byle Proboszczowi podległego y wspolnie z nim do usługi 
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Parafialney obowiązanego. Na reparacyą tudzież tak pięknie ode mnie wymu-
rowanego w Turośni Kościoła, osobno Dwa Tysiące naznaczam, od których 
z obroconego Prowentu [procentu] winien będzie J.X. Proboszcz Zwierzchności 
Duchowney zdać rachunek y reparacyą (iaka tylko do Kościoła potrzebna bę-
dzie), Sumiennie utrzymować.

Do Szpitala Turosińskiego na Ubogich Kościelnych także y z tey maiętności, 
niedołężnych, Starych y Pracować niemogących, a nie dla próżniackiego tylko 
życia gorszących się, także Dwa Tysiące zapisuię, obliguiąc Sukcessorow mo-
ich, a osobliwie kto Turosin posiadać będzie, o pilną y dbałą tey Sumki Opieki 
pewną lokacyą y Prowentem Ubogich Szpitalnych obdzielenie, o ktore Dwor 
wraz z J.X. Proboszczem baczność, dozor y dbałość mieć zobowiązani będą.

Do Kościoła Pawłowskiego Reiowcowi Parafialnego także Złł Polsk(ich) 
Dwa Tysiące zapisuię, z obowiązkiem, ażeby co Kwartał Wotywa w Kościele za 
wszystkich Sług y poddanych w Reiowcu zmarłych odprawowana była.

Doświadczywszy zaś szczegulniey w przeciągu wielu lat szczerey y Szanow-
ney Przyiaźni, nigdy dostatecznie z nayznacznieyszych Przymiotow niewyesty-
mowanego JW.oJ.X. Komorowskiego Kanonika Kathedralnego Chełmsk(iego), 
temu osobno dla Osoby Jego na pamiątkę przyjaźni Dziesięć Tysięcy nazna-
czam, tudzież Karyolkę12 moię, ktorą na Spacer wyjeżdżam, pare Koni y Brycz-
kę parokonną oraz Kiereię13 moię Krzyżykami podszytą y Rękaw14 z młodych 
niedźwiadkow Warszawskich.

Zasłużonemu Antoniemu Pasztetnikowi15 także Kilkadziesiąt (lat) w Domu 
służącemu Zł Polsk(ich) Cztery Tysiące na Jego Starość y Dzieciom Jego zapi-
suię.

Jozefowi Waszkiewiczowi Kamerdynerowi moiemu Zł Polsk(ich) Sześć Ty-
siecy, temuż Całą pościel, na ktorey sypiam, Sukien gładkich Sukiennych Dwie 
Pary, Koszul Cienkich Ośmnaście, Prześcieradeł Sześć, Ręcznikow Sześć, Chu-
stek Ośmnaście, Pończochy y obuwia, iakie się tylko znaydą, wyznaczam.

Kiereię letnią Grodetorowa Popielicami Podszytą y Płaszcz Sukienny Ma-
cieiowi Lokaiowi, Zł Tysiąc y temuż do rąk na Brata Jego Pawła Zł Tysiąc.

Panu Żabelewiczowi Podstarościemu w Dobrach dawno bardzo służącemu, 
a Dzieci wiele maiącemu, Zł Tysiąc.

Jakubowi Lokaiowi także dawno służącemu Zł Tysiąc y Dom w Reiowcu, 
w ktorym mieszka y dla niego kupiony od Fila Szewca własnością daruię. 

12 Kariolka - lekki powozik na dwóch kołach; J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, 
Słownik języka polskiego ,Warszawa 1902, t. 2, s. 268.

13 Kiereja – rodzaj surduta podszytego futrem lub wyszywanego na odwrotnej stronie 
równymi, krzyżowymi ściegami; ibidem, s. 328.

14 Tu w znaczeniu: rękawek do chronienia rąk od zimna, zarękawek, mufka; M.S.B. Linde, 
Słownik języka polskiego, Lwów 1859, t. 5, s. 42.

15 Tu w znaczeniu: specjalista od wyrobu pasztetów francuskich, modnych w kuchni pol-
skiej od połowy wieku XVIII.
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Marcinowi Kredencarzowi16, także dla Dzieci (iego), Zł Tysiąc.
Macieiowi Stangretowi, bardzo dobremu y szczeremu słudze, także Zł Ty-

siąc naznaczam y Żonie Jego Zofii, Praczce moiey Zł Pięćset, ktore to dary, aby 
były wypłacone, upraszam.

Na Jędrzeia Mazurkiewicza dawno służącego, Zł Dwa Tysiące naznaczam, 
ktorych, że mu do rąk oddać nie można, upraszam J.Xa Kanonika Komorow-
skiego, aby nim y Sumką Jego raczył się opiekować, aby na Starość w mizeryi 
nie zginął, lubo ona nie była łupem Oszustw lub Żydostwa.

J. Pu Maxymilianowi Kurnickiemu, zdawna Domowi moiemu przychylne-
mu, na znak wdzięczney pamięci Zł Polsk(ich) Trzy Tysiące naznaczam y aby 
były wypłacone, upraszam.

Innym Służącym, nie tak zasłużonym zawsze dobrze y regularnie płatnym, 
dla pamięci iednak nadgrody y pomocy dla dalszego życia, Każdemu trzy-letnią 
według Jego ustanowienia, zapłatę daną y wypłaconą mieć chcę. 

Wszystkie Remanenta na Gromadach17 lubo iakiegokolwiek Tytułu Długi 
we wszystkich moich Dobrach nadgradzaiąc (ieżeliby kiedy podczas moiey Ad-
ministracyi przeze mnie lub moich Officialistów byli uszkodzeni) opuszczam 
y daruię y darowane, aby Sukcessorowie moie, co się komu dostanie, żadnym 
pretekstem nie dopominali się, na obowiązek Sumienia obliguię, a ktorych 
Poddanych moich zupełnie uwalniam. Tymże na maiętność Turosińską Zł Ty-
siąc, na Reiowiec Zł Pięćset, na Klucz Borecki Zł Tysiąc naznaczam, ktore 
między Wdowy y Sieroty w tychże Dobrach maią być podzielone. 

A że Służący moie naywiecey z Poddaństwa broni(lubo zawsze płatni byli), 
tych ieszcze y wolnością daruię18 y Sukcessorow moich upraszam, ażeby Każ-
den z nich wolen był według woli y rozumienia, taki sobie życia sposob obrać, 
iaki mu się naygodnieyszy zdawać będzie. Na nayprędszą iednak osobliwie słu-
żącym satysfakcyę takowe ieszcze JJ WW Exekutorom mianuię y wyznaczam 
fundusze. Nayprzod, rządząc się skromnie, nigdy nie iestem bez iakiey rezerwy 
w gotowiznie: przy tym liczone, co to być mogą likwidowane po Śmierci moiey, 
pozostałości w Spiklerzach, w Gumnach, tudzież, procz zapisanych, wszelkie 
ruchomości, Srebła, biblioteka y wielorakie rozliczne Sprzęty, Stada, Bydła, 
Inwentarze, to iest w Reiowcu, w Borkach zostaiące.

Ruchomości, procz Turosieńskich Inwentarzow tam będących (ktore cał-
kiem wszystkie zostawione y naznaczone J(aśnie) W(ielmożnej) Maryannie 
Ossolińskiey, Kasztelanowey Podlaskiey y Jey Dzieciom); te zaś co w Skarbcu 
Reiowieckim y w Borkach sprzetow się znaydzie, Srebła, Konie, Poiazdy, Woły 

16 Tu w znaczeniu: nakrywający do stołu i opiekujący się zastawą stołową, głównie srebrną.
17 Tu w znaczeniu: społeczności wiejskie.
18 Uwolnienie służby dworskiej z poddaństwa było naonczas aktem niezwykle postępo-

wym (zaliczana była ona do grupy mieszkańców wsi, jako że dwory szlacheckie z mocy prawa 
budowano w posiadłościach wiejskich).
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y generalnie wszystka pozostałość, to aby wszystko na licytacyą było sprzedane, 
J. Wch Exekutorow upraszam. A z tego funduszu moim Miernym, dziś wyzna-
czonym Darom, zapewnie wystarczy.

Mam ieszcze u Wo Jozefa Kuczyńskiego, Podkomorzyca Bielskiego, należące-
go mi długu Zł Polsk(ich) czternaście Tysięcy, ktore do Kościoła turosińskiego, 
maiąc tym sposobem stosowność uiszczenia moich zapisów, aplikowane bydź 
mogą: to iest Dziesięć Tysięcy J.Xu Proboszczowi y przyszłym po nim do tego obo-
wiązku y Pracy następcom; Dwa Tysiące Szpitalowi, a Dwa Tysiące na repera-
cję Kościoła wyznaczonych. Więc ta omulem Summa na to całkiem wystarczy. 
A J Wa Ossolińska, gdy do Posessyi Turośni przyidzie, ma skutkowanie tego 
wszystkiego dopilnować oraz ieszcze kładę na tęż JW. Ossolińską obowiązek 
Starą ieszcze Matki moiey y Brata mego, a potym w Domu moim owdowiałą 
Sługę Panią Chrapkowską, w wygodnym utrzymać opatrzeniu y dostarczyć Jey 
wszelkich do wygodnego obejścia potrzeb, tym bardziey Starości potrzebnych.

Chociaż te moie rozporządzenie w zupełney uwadze y przy zmysłach zdro-
wych uczynione, za naymnieyszą woli moiey chcę uznać ustawę y naysolen-
nieysze dziś daię tey moiey czynności zatwierdzenie. Że to jednak tak ściśle nie 
iest wyrachowane, zostawię sobie przeto moc osobnym do tego kiedy dodać się 
mogącym Kondycyllem, co do tego rozporządzenia przydać; co pod równoważ-
ność tey moiey ostatniey woli podciągam. Tudzież, ieśli mi Bóg ieszcze pozwoli 
czasu y sposobności odmienić, poprawić lub według okoliczności zdarzyć się 
mogących, przydać, to ażeby teyże ważności, co y ta sama Testamentowa Tran-
zakcya, uznane było. JW. Exekutorow nayusilniey obliguję y ażeby wszystkiemu 
bez żadnych sprzeczek y Sporów zadosyć się stao, upraszam.

Dnia Dwudziestego Siodmego Marca Tysiąc Siedmset Dziewiędziesiąt 
Osmego19 Wiktor Zaleski m.p. Jako uproszony Świadek podpisuję (się) Jozef 
Potocki, L(ocus) S(igilli); iako uproszony Świadek podpisuję (się) Kajetan 
Szydłowski LS (…).

19 Najwidoczniej daty umieszczone na początku i na końcu testamentu wskazują, że obla-
towana wersja testamentu nie jest pierwszą. Testator musiał zatem w dwu ostatnim tygodniu 
życia zmienić lub uzupełnić pierwotne postanowienia zapisowe.
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7. Transactionis inter J. Magnificos de Zalewskie Ossolińskie Coniuges 
conscrioptae. Oblata20

(…) J.W. Jozef Hrabia z Tenczyna Ossoliński, Kasztelan Podlaski, Orderow 
Polskich Kawaler y Jego Małżonka J.Wa Maryanna z Zalewskich(!) Ossolińska, 
przystępuiąc do przyzwoitych ułożenia się pomiędzy sobą Środkow, pod Sza-
nownym Pośrednictwem Rodzonego J. Wey Stryia – J.WoZalewskiego, Starosty 
Botreckiego, Orderow Polskich kawalera, przyięli niniejszy układ warunkiem 
rzetelności y charakteru w dotrzymaniu zobopolnym zaręczony w następuiu-
acych punktach dobrowolnie przez Siebie umowionych.

Iż, gdy Ciż J.Wi Małżonkowie z przyczyny rożnego umiarkowania y dozna-
nych niezgodności humorow21 wspólności pożycia na oddzielność przemienić 
przedsiębiorą w takowym zdarzeniu, Kochający Stryi J.W,. Starosta Borecki, 
chcąc przyzwoitości zaradzić, ofiaruie Synowicy swoiey J.Wey Kasztelanowey 
posiedzenie y pomieszkanie w domu swoim z J. Wą J. Panną Konstancya Osso-
lińską Kaszt(elanicą) Podlaską. Gdzie J. Wa Kasztelanowa matka. Zostając 
największą swoię usilność, dobremu wychowaniu y Edukacji pomienioney 
Corki, poświęcić przyimuie na siebie obowiązek y lubo w tym czasie dla uło-
żenia niektorych Interessow swoich, iechać ieszcze do Warszawy oraz w Dom 
nayszanownieyszey swoiey Matki J.W. z Narzymskich Zaleski(ey), Podkomo-
rzyny Nurski(ey), dla oddania Jey powinnego respektu y uszanowania musi. 
Jednak w czasie iak najprędszym, to wszystko ukończywszy, bez zwłoki w Dom 
łaskawego Stryia J. Wo Starosty Boreckiego wraz z Corka swoią wrocić będzie 
powinna. A do skutku przyprowadzaiąc dawniey ułożony przez J.W. z Narzyń-
skich Zalewską, Podkomorzynę Nurską, matkę y J.W. Narzyńskiego Sufragana 
Pułtuskiego, Kawalera Orderu So Stanisława, Rodzonego Wuja J.W. Kaszter-
lanowey Podlaskiey, projekt, stosownie do ktrego J.W. Kasztelan Podlaski, tak 
z Tytułu Naturalney mowski(ey) Opieki, iako y przez wzgląd partycypowane-
go po małżonce swey wniosku, do Dwoch Kroć Piędziesiąt y Dziewięć Tysięcy 
wynoszącego, od ktorego roczny Prowent po pięć od Sta rachowany, wynosi 
Zł Polsk(ich) Dwanaście Tysięcy Dziewięćset Pięćdziesiąt. Nie tylko ten jey 
w zupełności na Sustentacyą wypłacać Ofiaruie, ale nadto ze swego własne-
go dodaie na przyzwoite utrzymanie y wychowanie Corki ad Complementum 
pensyi roczney Czerwonych Zł Ośmset. Ktorą zacząwszy od nowego Ru Tysiąc 
siedmaset dziewięćdziesiąt Szóstego dwoma Ratami co półrocze decursive po 
Czerwonych Zł Czterysta do Rąk JWey Kasztelanowey bez zawodu przyrzeka. 

20 Jest to dokument zatwierdzający warunki separacji małżeńskiej, dokonanej między Jó-
zefem a Marianną Ossolińskimi w dniu 1 grudnia 1795 r. w Borkach. Tekst pomija preambułę 
prawną w języku łacińskim, zachowując w dużym stopniu pisownię oryginału.

21 Tu w znaczeniu: temperamentu, charakteru, osobowości.
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Tenże J.W. Kasztelan, maiąc przy Sobie syna swego J.Wo Wiktorzyna Ossoliń-
skiego, w tym sposobie y nadal go zachowuie y iak On z swoiey Strony dać mu 
przyzwoite wychowanie starać się będzie, tak y Żona Jego J.Wa Kasztelanowa 
tey Samey powinności naprzeciwko Corki nie ubliży. Czyli raczey układ teraź-
nieyszy skutkując, winni będą oboie rodzice Każde względem będącego przy 
sobie Dziecięcia, wpaiać w Nie prawidła moralności, powinności Ich, wzglę-
dem Rodziców prawdziwego respektu oraz wdzięczności z uszanowaniem po-
łączoney. A ieżeliby w pewnym wieku y czasie wypadło losem ich na zawsze 
rozrządzić, do czego J.W. Konstancya Ossolińska, Kasztelanka Podlaska, przy 
matce zostająca, zdaie się bydź bliższą w takowym Zdarzeniu, Oboie Rodzice 
wspolnie porozumieć się, umiarkować y udecydować mieć będą Prawo; inaczej 
żadna ostateczność następować doputy nie może, dopuki J.Wa Kasztelanowa 
J.Wu Kasztelanowi myśli swoich nie otworzy y dopuki tenże J.W. Kasztelan do-
godności w tym widoku swoim nie uyrzy.

Że zaś taż J.W. z Zaleskich Ossolińska, Kasztelanowa Podlaska, z przyczyn jey 
tylko samey znanych, pomimo chęci y wiadomości męża, na osobność Klasztor-
ną oddaliła się była y tam przedłużywszy swoy przebyt do lat trzech, a przez ten 
czas od męża nieukontentowanego nic partycypować nie mogąc, w Długi y za-
stawienie Najdroższych sprzętow wejść uznała, potrzebę temu przy teraźniejszym 
pomiarkowaniu, chcąc J.W. Kasztelan zaradzić, prowent iaki z porcyi Maiątku 
J.WeyKasztelanowey przez Siebie posiadany, w czasie nieszczęśliwych ciągłych re-
wolucji Kraiowych mogł do niego wpłynąć, rzetelnie y dostatecznie obrachowaw-
szy się w Summie Dwudziestu Dwoch Tysięcy Zł Polsk(ich), wypłacić tę kwotę, po 
ukończonych następujących Kontraktach w Ru Tysiąc Siedemset Dziewiędziesiąt 
szóstym, za ostrzeżeniem siebie przez uproszonych Przyiacioł w Warszawie, za 
kwitem teyże J.W. Kasztelanowey, niezawodnie przyrzeka. A że ta stosowna do 
partycypacyi przez J.W. Kasztelana wypłacić się maiąca (kwota), na opłacenie 
zaciągnionych w czasie mieszkania oddzielnego w Warszawie J.W. Kasztelano-
wey Długow nie dostarcza, przeto użycia na ten koniec funduszu z Sukcessyi Czę-
ści na małżonkę swoię przypadaiącey na Cisiu i Wielgolasie, J.W. Kasztelan nie 
wzbrania, byleby tylko Ewikcyą wziętey za tęż (cześć) Summy maiątku swego 
własnego nie obciążał. Ku czemu skuteczne wynaleźć się maią środki do zwery-
fikowania Długow J.W. Kasztelanowey y do pomocy Jey w zaspokoieniu Onych 
oraz wykupieniu zastawionych Kleynotow y sprzętow. 

Uprasza J.W. Starosta Stryi y Pośrednik z Swoiey strony za Przyiacioł J.Wo 
J.Xa Jozefa Hrabi Komorowskiego, Kanonika Katedralnego Chełmsk(iego), Wo 

Feliciana Zaleskiego, Rotmistrza Kawaleryi Narodowey, którzy do Warszawy 
zjechawszy, będą raczyli tę Przyjacielską czynność dopełnić oraz z wydobytych 
z Zastawów Kleynotow znaczniejsze, iako to Kanak22, czyli noszenie na Szyie 

22 Kanak – z języka tatarskiego – naszyjnik pochodzenia wschodniego; http://pl.wikisource.
org/wiki/Encyklopedia_Staropolska...
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brylantowey Bransoletki, takież od J.WoKasztelana Małżonce dane, temuż J.Wu 
kasztelanowi, lub zlecenie od niego maiącemu, podług teraźnieyszey umowy, 
końcem zachowania tychże kleynotow, dla Dzieci oddać, reszta zaś Kleynotow, 
sprzętow y Srebeł, tak od kochaney Matki J. W. Kasztelanowey Corce danych, 
czyli od męża ofiarowanych, czyli Jey własnych, przy niey w rownym zachowa-
niu dla Corki zostanie.

W tym tedy stopniu zgodnie ułożonego pomiarkowania, czyniąc pomiędzy 
sobą ciż J.Wi Małżonkowie teraz oddział23 waruią sobie, wzajemny szacunek, 
przyjaźń y uszanowanie oeraz wzgledy na Dobro obopólne. A nade wszystko 
iako J.Wy Kasztelan we wszelkim przypadku, wydarzyć się mogącym, wszel-
kiey pomocy naturalnego Opiekuna dla małżonki swoiey ubliżać nie ma, tak 
nawzaiem J.Wa Kasztelanowa nic wbrew Prawom woli y Interesom tegoż J.W. 
Kasztelana męża, czynić maiątku swego jakiegokolwiek z krzywdą dzieci wspol-
nych, alienować w Żadne Tranzakcye wchodzić y onych zawierać, bez wiedzy 
y zezwolenia Jego mieć nie będzie mocy, pod nieważnością onych w Każdym 
Sądzie.

Na takowych Obustronnych przyrzeczeniach gruntuie się moc ninieyszey 
dobrowolney, pomiędzy zwyż wspomnionym Małżeństwem, pod Szanowym Po-
średnictwem zawartey Komplanacyi y trwałość Jey wzruszaną być nie może; 
chybaby przez niedotrzymanie przedsięwzietey y przyrzeczoney przez J.W. Kasz-
telanową naprzeciw męża powolności y względności, od ktorey Jego zarowno 
zawisła, w dotrzymaniu obowiązkow pod tym warunkiem przyiętych, niewy-
mowność y rzetelność. Ktora to Tranzakcyą dla zupełney mocy Strony roboro-
wać wspolnie lub oddzielnie, gdzie będzie należało, przyrzekaią y rękami wła-
snemi oraz uproszonych Przyiacioł podpisują.

Datt w Borkach Dnia Pierwszego Decembra Tysiąc Siedmset Dziewiędzie-
siąt Piątego Ru. Jozef Ossoliński K.W.P. Maryanna z Zalesskich Ossolińska 
Loci sigillum in Cene rubra ex(pressi). Wiktoryn Zaleski S.B. mp. Pośrednik 
Locus Sigilli genuini in Cera rubra expressi. Stanisław Felicjan Zalesski, iako 
proszony do tey Tranzakcyi przyjaciel, podpisuie się Locus sigilli genuini in 
Cera rubra expressi.

Użyty do tey Tranzakcyi Przyiaciel podpisuie się: Franciszek Ferdynand 
Korwin Gorzkowski, Locus Sigilli in genuini Cera rubra expressi. Proszony 
do tey Tranzakcyi Przyiaciel podpisuie się Xiądz Jozef Hrabia Komorowski, 
Kanonik Katedralny Chełmski mp.

Ejusdem Transactionis, item Offerens post ingrossationem in Acta rursus 
ad se recepit previa Judicii sui quietatione.

23 Tu w znaczeniu: rozdzielność, separacja.
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8. Rody zamieszkałe i osadzone w kluczu rejowieckim w latach 1811-1851

Tabela 20. Rody zamieszkałe i osadzone w kluczu rejowieckim w latach 1811-185124

Lp. Nazwisko rodowe 
i imię oraz wiek

Data 
pierwszej 
rejestracji 
w akcie 
stanu cy-
wilnego

Rodzaj aktu 
stanu cywil-
nego

Wiek 
osoby 
odnoto-
wanej w 
akcie

Miejsce za-
mieszkania Istotne uwagi

1. Adamski vel Ada-
mowski Grzegorz

1823 akt urodzenia 21 lat Kobyle pisarz dworski, świadek 
przy spisaniu aktu

2. Alexandrowicz 
Michał

1821 akt urodzenia 26 lat Rejowiec diak cerkwi rejowieckiej, 
świadek przy spisaniu aktu

3. Amerka vel 
Amerla Kazimierz

1834 akt zgonu 40 lat Rejowiec szynkarz, zgłaszający zgon 
dziecka

4. Artemowicz 
Pantaleon

1812 akt urodzenia 39 lat Kobyle Komisarz Dóbr J. W. 
Ossolińskiej, świadek przy 
spisaniu aktu

5. Artymowicz Józef 1843 akt urodzenia 32 lata Rejowiec ogrodnik, ojciec urodzonego 
dziecka

6. Artyszak vel Arty-
szuk Tomasz

1814 akt zgonu 47 lat Rejowiec zmarły wyrobnik

7. Augustynowicz 
Józef

1833 akt urodzenia 33 lata Kobyle młynarz dworski świadek 
przy spisaniu aktu

8. Aulewicz Jan 1815 akt zgonu brak 
danych

Rejowiec cieśla, sąsiad zgłaszający 
zgon

9. Backiel Marcin 1815 akt urodzenia 38 lat Rejowiec ogrodnik dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

10. Bajchorszt Gotlib 1849 akt zgonu 40 lat Rubie włościanin, sąsiad zgłasza-
jący zgon

11. Bajer Józef 1826 akt urodzenia 49 lat Majdan 
Kobylski 
(=Kostunin)

sukiennik, ojciec narodzone-
go dziecka

12. Bajkowski vel-
Baykowski Jan

1813 akt urodzenia 40 lat Kobyle sukiennik, świadek przy 
spisaniu aktu

13. Banach Tomasz 1826 akt urodzenia 30 lat Wólka Rejo-
wiecka

szewc, świadek przy spisa-
niu aktu

14. Banaciuk Jan 1849 akt urodzenia 22 lata Wereszcze 
Małe

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

15. Banasiewicz 
Jakub

1843 akt urodzenia 21 lat Rejowiec mieszczanin, świadek przy 
spisaniu aktu (brak danych   
wykonywanym zawodzie)

16. Banasiuk Tomasz 1823 akt zgonu 26 lat Rejowiec szewc, zięć zmarłego zgła-
szający zgon

17. Banasz Tomasz 1828 akt urodzenia 31 lat Rejowiec szewc, świadek przy spisa-
niu aktu

24 Zachowano oryginalną pisownię nazwisk rodowych. Nie ujęto osób wymienionych 
w tabelach 13-14.
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18. Banaszkiewicz 
Jakub

1849 akt urodzenia 25 lat Rejowiec szewc, ojciec narodzonego 
dziecka

19. Bańkowski Felix 1842 akt urodzenia 26 lat Rejowiec kowal, ojciec narodzonego 
dziecka

20. Baran Jan 1823 akt urodzenia 22 lata Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

21. Bartczak Ludwik 1823 akt urodzenia 33 lata Rejowiec ogrodnik dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

22. Barylinski Józef 1811 akt urodzenia 45 lat Rejowiec stelmach, świadek przy 
spisaniu aktu

23. Baszko Stefan 1830 akt urodzenia 40 lat Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

24. Bądarzuk Jan 1830 akt urodzenia 46 lat Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

25. Bednaruk Jan 1830 akt urodzenia 38 lat Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

26. Belman Jędrzej 1827 akt urodzenia 55 lat Kobyle felczer, przybrany ojciec 
narodzonego dziecka

27. Bełcikowski 
Stanisław

1837 akt zgonu 44 lata Kobyle rządca dworu, zgłaszający 
zgon księcia Włodzimierza 
Woronieckiego (wiek:3 lata)

28. Biegański Win-
centy

1846 akt urodzenia 22 lata Rejowiec chorąży pułku, świadek przy 
spisaniu aktu

29. Biekieszuk Maciej 1824 akt urodzenia 30 lat Rubie kacz, świadek przy spisaniu 
aktu

30. Bielawski Józef 1837 akt urodzenia 23 lata Rejowiec szynkarz, świadek przy 
spisaniu aktu

31. Bielecki Walenty 1842 akt urodzenia 30 lat Wólka Rejo-
wiecka

wyrobnik, świadek przy 
spisaniu aktu

32. Bieliński Józef 1828 akt urodzenia 34 lata Rejowiec bednarz dworski, świadek 
przy spisaniu aktu

33. Biełabrzycki 
Władysław

1846 akt urodzenia 20 lat Kobyle pisarz dworski, świadek 
przy spisaniu aktu

34. Bienkowski Felix 1843 akt zgonu 26 lat Rejowiec kowal, ojciec zmarłego

35. Blimkie Michał 1849 akt urodzenia 21 lat Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

36. Błaszczuk Józef 1811 akt urodzenia 21 lat Rejowiec szewc, świadek przy spisa-
niu aktu

37. Błażejewicz 
Wincenty

1846 akt urodzenia 32 lata Kobyle gorzelnik dworski, świadek 
przy spisaniu aktu

38. Bogucki Maciej 1820 akt urodzenia 26 lat Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka 

39. Bogusławski 
Stanisław

1811 akt urodzenia 30 lat Kobyle stolarz, ojciec narodzonego 
dziecka 
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40. Bohutyn Jan 1846 akt urodzenia 25 lat Rejowiec organista cerkiewny, świa-
dek przy spisaniu aktu

41. Bojko Prokop 1824 akt zgonu 50 lat Rubie wyrobnik, mąż zmarłej

42. Bolkiewicz 
Michał

1836 akt urodzenia 43 lata Rejowiec lokaj dworski, świadek przy 
spisaniu aktu

43. Bondarczuk Jan 1827 akt urodzenia 36 lat Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

44. Bondaruk Jan 1826 akt ślubu 31 lat Rubie młodzian rolnik, zaślubiony

45. Borys Bazyli 1812 akt urodzenia 41 lat Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka 

46. Bosakiewicz 
Szymon

1813 akt urodzenia 38 lat Rejowiec rymarz, świadek przy 
spisaniu aktu

47. Boszko Stefan 1831 akt zgonu 45 lat Kobyle gumienny, brat zmarłej 
zgłaszający zgon

48. Böhm Ludwik 1841 akt urodzenia 24 lata Kobyle budowniczy, ojciec narodzo-
nego dziecka

49. Broda Jan 1828 akt urodzenia 36 lat Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

50. Buciuk Wawrzy-
niec

1828 akt ślubu 24 lata Kobyle włościanin, zaślubiony

51. Budzyła Tomasz 1842 akt urodzenia 23 lata Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

52. Buta Jędruch 1812 akt zgonu 70 lat Rubie włościanin, sąsiad zgłasza-
jący zgon

53. Byc Grzegorz 1823 akt urodzenia 40 lat Rejowiec wyrobnik, ojciec dziecka

54. Być Michał 1812 akt urodzenia 33 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

55. Bychawski Karol 1842 akt urodzenia 42 lata Wólka Rejo-
wiecka

stelmach, świadek przy 
spisaniu aktu

56. Cechmistrzuk 
Bazyli

1811 akt urodzenia 30 lat Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

57.  Chaj vel Chaicki 
Piotr

1813 akt urodzenia 47 lat Rejowiec szewc, ojciec narodzonego 
dziecka

58. Charko vel Char-
czuk Adam

1818 akt urodzenia 27 lat Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

59. Charkowski 
Wincenty

1844 akt urodzenia 40 lat Majdan 
Rubieński

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

60. Charlicki Win-
centy

1844 akt urodzenia 48 lat Rubie czeladnik z huty szkła w Hu-
cie Niedziałowskiej, ojciec 
narodzonego dziecka

61. Chenciński 
Ludwik

1836 akt urodzenia 30 lat Rubie strycharz, świadek przy 
spisaniu aktu

62. Chiczyński 
Ludwik

1841 akt urodzenia 34 lata Kobyle strzelec dworski, świadek 
przy spisaniu aktu
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63. Chilowski Woj-
ciech

1837 akt urodzenia 53 lata Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

64. Chinc Antoni 1815 akt urodzenia 50 lat Rejowiec architekt, świadek przy 
spisaniu aktu

65. Chodorowski vel 
Chodonowski 
Felix

1836 akt ślubu 20 lat Wólka Rejo-
wiecka

szewc, zaślubiony

66. Chotaj Fedory 1826 akt zgonu 28 lat Kobyle włościanin, syn zmarłej 
zgłaszający zgon

67. Choynowski vel 
Chojnowski Piotr

1836 akt urodzenia 21 lat Rejowiec leśniczy rejowiecki, ojciec 
narodzonego dziecka

68. Cybowski Daniel 1821 akt urodzenia 30 lat Rejowiec kamerdyner dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

69. Cybulski Jan 1811 akt urodzenia 41 lat Rejowiec ślusarz, świadek przy spisa-
niu aktu

70. Czajkowski 
Marcin

1811 akt urodzenia 51 lat Rejowiec tkacz, świadek przy spisaniu 
aktu

71. Czermiński 
vel Czerwiński 
Cyprian

1841 akt urodzenia 32 lata Kobyle pisarz miejski, świadek przy 
spisaniu aktu

72. Czerniej vel Czer-
ny Tomasz

1812 akt urodzenia 36 lat Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

73. Czernij Wojciech 1843 akt urodzenia 38 lat Rejowiec włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

74. Czupryński Stefan 1850 akt urodzenia 50 lat Kobyle stelmach, ojciec narodzone-
go dziecka

75. Ćwir Jerzy 1811 akt urodzenia 60 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

76. Danieluk vel Da-
niluk vel Danielak 
Józef

1818 akt urodzenia 25 lat Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

77. Dąbrowski Jakób 1829 akt urodzenia 54 lata Rubie tkacz, ojciec narodzonego 
dziecka

78. Demarecki Daniel 1841 akt zgonu 20 lat Wereszcze 
Małe

włościanin, ojciec zmarłych 
bliźniąt, 

79. Demczuk Demko 1826 akt urodzenia 31 lat Kostunin 
- folwark

parobek folwarczny, ojciec 
narodzonego dziecka

80. Denis Szymon 1837 akt urodzenia 26 lat Kobyle gajowy kobylski, ojciec 
narodzonego dziecka

81. Dobosz Jan 1821 akt urodzenia 26 lat Rubie tracz, świadek przy spisaniu 
aktu

82. Dobrowolski 
Ignacy

1829 akt urodzenia 45 lat Rejowiec Nauczyciel rządowy 
[elementarnej] szkoły rejo-
wieckiej, ojciec narodzonego 
dziecka
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83. Domański Felix 1846 akt urodzenia 44 lata Kobyle tkacz, świadek przy spisaniu 
aktu

84. Domownik 
Ignacy

1811 akt urodzenia 36 lat Rejowiec szewc, świadek przy spisa-
niu aktu

85. Dorosz Tomasz 1812 akt urodzenia 45 lat Rejowiec kuśnierz, świadek przy 
spisaniu aktu

86. Doroszewski 
Tomasz

1824 akt zgonu 50 lat Rejowiec wyrobnik, zgłaszający zgon 
żony

87. Droń Kasper 1832 akt zgonu 33 lata Wólka Rejo-
wiecka

włościanin zgłaszający zgon 
brata

88. Dubersztain 
Fryderyk

1850 akt urodzenia 25 lat Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

89. Dubiel vel Dubil 
Jan 

1811 akt urodzenia 36 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

90. Dubieła Stefan 1818 akt urodzenia 60 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

91. Dubil Piotr 1811 akt urodzenia 49 lat Rejowiec włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

92. Dubrew Semian 1845 akt urodzenia brak 
danych

Rejowiec rotmistrz sztabowy pułku 
huzarów, świadek przy 
spisaniu aktu

93. Dziak Kazimierz 1847 akt urodzenia 35 lat Kobyle włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

94. Działak Walenty 1812 akt ślubu 21 lat Rejowiec zaślubiony (brak danych 
o wykonywanym zawodzie)

95. Dzik Jan 1829 akt ślubu 35 lat Rubie smolarz, wdowiec zaślu-
biony 

96. Dydyński Ludwik 1831 akt urodzenia 55 lat Rejowiec szewc, świadek przy spisa-
niu aktu

97. Dyński Jan I 1813 akt zgonu 45 lat Rejowiec włościanin zgłaszający zgon

98. Dyński Jan II 1817 akt zgonu 42 lata Rejowiec policjant miejski zgłaszający 
zgon

99. Edelman Jedrzej 1826 akt urodzenia 70 lat Kobyle lekarz, świadek przy spisa-
niu aktu

100. Eichorszt Gottlib 1849 akt urodzenia 40 lat Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

101. Fabiański vel 
Fabiński Jędrzej

1818 akt urodzenia 25 lat Kobyle owczarz dworski, świadek 
przy spisaniu aktu

102. Fedorenko Wasyl 1845 akt zgonu 72 lata Wólka Rejo-
wiecka

włościanin zgłaszający zgon

103. Fedorowicz 
Michał

1817 akt urodzenia 40 lat Wólka Rejo-
wiecka

lokaj dworski, świadek przy 
spisaniu aktu

104. Fedoruk Paweł 1826 akt urodzenia 40 lat Kostunin 
- folwark

owczarz folwarczny, ojciec 
narodzonego dziecka
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105. Feleki Jan 1849 akt urodzenia 39 lat Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

106. Filewicz Jakub 1811 akt urodzenia 25 lat Rejowiec diak przy cerkwi rejowie-
ckiej, świadek przy spisaniu 
aktu

107. Fon-Kruzen (von 
Kruzen) Ignacy

1850 akt urodzenia brak 
danych

Rejowiec pułkownik Pułku Feldmar-
szałka Graffa Radeckiego, 
świadek przy spisaniu aktu

108. Frybes vel Frubes 
Oskard

1841 akt urodzenia brak 
danych

Rejowiec świadek przy spisaniu aktu 
(brak danych o zatrudnieniu)

109. Gałan Józef 1831 akt zgonu 36 lat Rejowiec, stelmach, zgłaszający zgon 
brata

110. Gałczyński Fran-
ciszek

1815 akt urodzenia 24 lata Rejowiec owczarz dworski, świadek 
przy spisaniu aktu

111. Gębicki Nepo-
mucen

1849 akt urodzenia 64 lata Rejowiec geometra przysięgły, ojciec 
narodzonego dziecka

112. Gilewski Jan 1851 akt urodzenia 32 lata Rejowiec szynkarz, ojciec narodzone-
go dziecka

113. Gilowski Daniel 1818 akt urodzenia 27 lat Kobyle kamerdyner dworski, świa-
dek przy spisaniu aktu

114. Glinka Jan 1829 akt urodzenia 48lat Rejowiec szynkarz, świadek przy 
spisaniu aktu

115. Gołębiowski 
Wojciech

1836 akt urodzenia 24 lata Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

116. Gołembiowski 
Piotr

1811 akt urodzenia 35 lat Rejowiec szewc, ojciec narodzonego 
dziecka

117. Gorczak Wincenty 1833 akt ślubu 33 lata Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, zaślubiony

118. Gordyasz vel Gor-
diasz Stanisław

1828 akt ślubu 26 lat Kobyle fornal dworski, zaślubiony

119. Grątkowski vel 
Grądkowski 
Franciszek

1834 akt urodzenia 26lat Rejowiec szewc, ojciec narodzonego 
dziecka

120. Gregorowicz Jan 1833 akt urodzenia 30 lat Kobyle kuchmistrz dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

121. Gronkowski 
Franciszek

1829 akt urodzenia 21 lat Rejowiec szewc, ojciec narodzonego 
dziecka

122. Grzybowski 
Łukasz

1846 akt zgonu 36 lat Kobyle gajowy kobylski, ojciec 
zmarłego

123. Gut vel Guta 
Franciszek

1835 akt urodzenia 50lat Rubie balcarz, ojciec narodzonego 
dziecka

124 Guthoryl Fran-
ciszek

1830 akt urodzenia 50 lat Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

125. Gwardiasz vel 
Gwardian Jan

1843 akt urodzenia 20 lat Kobyle włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu
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126. Gwardyak Jan 1843 akt urodzenia 26 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

127. Gzik vel Zik Jan 1828 akt zgonu 40 lat Rubie maziarz (smolarz), mąż 
zmarłej zgłaszający zgon

128. Haicki Teodor 1846 akt urodzenia 23lata Rejowiec włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

129. Halski Alexander 1829 akt urodzenia brak 
danych

Kostunin 
folwark

ekonom folwarku, świadek 
przy spisaniu aktu

130. Hapuniak Lewko 1834 akt urodzenia 27 lat Kobyle włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

131. Harasiuk Mikołaj 1845 akt urodzenia 50 lat Rubie wyrobnik, ojciec narodzone-
go dziecka

132. Harek Adam 1815 akt urodzenia 21lat Rubie tkacz, świadek przy spisaniu 
aktu

133. Harko Roman 1813 akt urodzenia 36 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

134. Haruk Ignacy 1851 akt ślubu 24 lata Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, zaślubiony

135. Hoffmajster 
Antoni

1843 akt zgonu 50 lat Rejowiec ojciec zmarłej (brak upra-
wianej profesji)

136. Horecki Mikołaj 1819 akt urodzenia 39 lat Rejowiec komisarz dworski, świadek 
przy spisaniu aktu

137. Hotaj Teodor 1820 akt ślubu 22 lata Wólka Rejo-
wiecka

zaślubiony (brak informacji 
o zawodzie)

138. Hryniewicz Jan 1820 akt urodzenia 37 lat Rejowiec porucznik wojska, świadek 
przy spisaniu aktu

139. Hrycaj Stefan 1826 akt urodzenia 38lat Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

140. Hulaniuk Łukasz 1830 akt urodzenia 40 lat Rubie wyrobnik, ojciec narodzone-
go dziecka

141. Hulewicz Onufry 1812 akt urodzenia 27lat Rejowiec włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

142. Husyk Paweł 1814 akt urodzenia 28 lat Wólka Rejo-
wiecka

 włościanin ojciec narodzo-
nego dziecka

143. Huszcza Andrzej 1843 akt urodzenia 36 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

144. Ichnatowicz 
vel Ihnatowicz 
vel Ignatowicz 
Franciszek

1813 akt urodzenia 32 lata Rubie strycharz (wypalacz cegieł), 
świadek przy spisaniu aktu

145. Iwanicki Adam 1824 akt urodzenia 29 lat Rejowiec murarz, świadek przy 
spisaniu aktu

146. Iwańczuk Woj-
ciech

1811 akt urodzenia 26 lat Rejowiec gontarz, ojciec narodzonego 
dziecka

147. Jagnicki Łukasz 1818 akt urodzenia 41 lat Rejowiec szewc, ojciec narodzonego 
dziecka
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148. Jakubowski Jan 1820 akt ślubu 20 lat Rejowiec zaślubiony (brak danych 
o wykonywanym zawodzie)

149. Janiszewski Jan 1818 akt urodzenia 31 lat Kobyle ekonom dworski, świadek 
przy spisaniu aktu

150. Janowski Jędrzej 1836 akt urodzenia 26 lat Rubie belcarz, świadek przy 
spisaniu aktu

151. Jarmarczewski 
Jan

1846 akt urodzenia 28 lat Rejowiec szewc, ojciec narodzonego 
dziecka

152. Jarmołowicz 
Kazimierz

1843 akt urodzenia 35 lat Rejowiec mieszczanin, świadek przy 
spisaniu aktu (brak danych 
o wykonywanym zawodzie)

153. Jarosz Michał 1851 akt urodzenia 40 lat Majdan 
Rubieński

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

154. Jaryński Franci-
szek

1815 akt urodzenia 22 lata Rejowiec furman dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

155. Jasiński Bazyli 1811 akt urodzenia 50 lat Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

156. Jaszewski Jan 1821 akt urodzenia 54 lata Rejowiec murarz, świadek przy 
spisaniu aktu

157. Jaworski Szymon 1817 akt urodzenia 30 lat Rejowiec szewc, świadek przy spisa-
niu aktu

158. Jażyński vel Ja-
rzyński Franciszek

1815 akt urodzenia 22 lata Rejowiec furman dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

159. Jerczak Wincenty 1836 akt urodzenia 40 lat Wólka Rejo-
wiecka

balcarz, świadek przy 
spisaniu aktu

160. Jędruszak Józef 1818 akt urodzenia 45 lat Wólka Rejo-
wiecka

ojciec narodzonego dziecka 
(brak informacji o wykony-
wanym zawodzie)

161. Jedruszczuk 
Antoni

1845 akt urodzenia 40 lat Kobyle włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

162. Jędruszuk Woj-
ciech

1812 akt urodzenia 34 lata Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

163. Jędryjewicz 
Łukasz

1813 akt urodzenia 56 lat Rubie strycharz, ojciec narodzone-
go dziecka

164. Jopa Jan 1843 akt urodzenia 35 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

165. Jopowicz Grze-
gorz

1820 akt urodzenia 24 lata Rejowiec szewc, ojciec narodzonego 
dziecka

166. Josic Jurko 1812 akt urodzenia 41 lat Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

167. Josicz Jurko 1832 akt zgonu 55 lat Rubie owczarz dworski, mąż zmar-
łej zgłaszający zgon

168. Josycz Jurko 1811 akt ślubu 36 lat Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

169. Jupowicz Paweł 1846 akt urodzenia 28 lat Rejowiec szewc, ojciec narodzonego 
dziecka
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170. Jurczuk Dymitr 1811 akt urodzenia 50 lat Rejowiec włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

171. Jurczyk Jan 1811 akt zgonu 39 lat Rejowiec włościanin, stryj zmarłego 
dziecka zgłaszający zgon

172. Jurczyński Fran-
ciszek

1814 akt urodzenia 24 lata Rejowiec szewc, ojciec narodzonego 
dziecka

173. Jurkiewicz Michał 1813 akt urodzenia 36 lat Rejowiec szewc, ojciec narodzonego 
dziecka

174. Juszczuk Grze-
gorz

1847 akt urodzenia 30 lat Rejowiec szynkarz, ojciec narodzone-
go dziecka

175. Kaczyński Waw-
rzyniec

1842 akt ślubu 36 lat Kobyle lokaj dworski, zaślubiony

176. Kalinowski Jan 1831 akt urodzenia 37 lat Rejowiec żołnierz od Krakusów, wach-
mistrz IV pułku ułanów, 
świadek przy spisaniu aktu

177. Kaliszewski 
Grzegorz

1826 akt zgonu 31 lat Rejowiec zięć zmarłej, brak informacji 
o zawodzie

178. Kaliszyński 
Wincenty

1851 akt urodzenia 22 lata Kobyle pisarz prowentu Dóbr 
Rejowieckich, świadek przy 
spisaniu aktu

179. Kamiński Józef 1812 akt urodzenia 46 lat Rubie kowal, świadek przy spisa-
niu aktu

180. Kaniowski Jędrzej 1821 akt urodzenia 23 lata Rejowiec sukiennik, ojciec narodzone-
go dziecka

181. Kapeluszny Józef 1849 akt urodzenia 50 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

182. Kapuczka vel 
Kapiczka Wilhelm

1849 akt urodzenia 24 lata Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

183. Karaś Ignacy 1835 akt ślubu 21 lat Rejowiec włościanin z Hruszowa, 
zaślubiony

184. Karkowski Win-
centy

1841 akt urodzenia 40 lat Majdan 
Rubieński

szynkarz, ojciec narodzone-
go dziecka

185. Karpiński Win-
centy

1815 akt urodzenia 41 lat Kobyle magazynier dworski, świa-
dek przy spisaniu aktu

186. Karszewski Jan 1818 akt urodzenia 43 lata Wereszcze 
Małe

tkacz, ojciec narodzonego 
dziecka

187. Kasperczuk vel 
Kasperski Maciej

1834 akt urodzenia 34 lata Majdan 
Rubieński

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

188. Kasperski Maciej 
II

1844 akt urodzenia 43 lata Rejowiec murarz, ojciec narodzonego 
dziecka

189. Kasperowicz 
Józef

1841 akt urodzenia 38 lat Kobyle ojciec narodzonego dziecka, 
(brak informacji o wykony-
wanym zawodzie)

190. Kassian vel 
Kassjan Dymitr

1811 akt urodzenia 36 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu
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191. Kędzierski Antoni 1841 akt zgonu 70 lat Wereszcze 
Małe

zmarły wyrobnik

192. Kiryk Jan 1813 akt urodzenia 46 lat Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

193. Kliszcz Augustyn 1831 akt urodzenia 40 lat Rubie parobek wiejski, ojciec 
narodzonego dziecka

194. Kniaź Bazyli 1812 akt ślubu 25 lat Kobyle włościanin zaślubiony

195. Kociemba vel Ku-
ciemba Wojciech

1819 akt urodzenia 36 lat Rejowiec lokaj dworski, ojciec naro-
dzonego dziecka

196. Kocyga Oleszko 1849 akt urodzenia 28 lat Rubie włościanin, ojciec dziecka

197. Kogut Daniel 1844 akt urodzenia 36 lat Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

198. Kołasiewicz 
Kazimierz

1814 akt urodzenia 36 lat Rejowiec murarz, ojciec narodzonego 
dziecka 

199. Kołosza vel Koło-
saj vel Kołos vel 
Kołoczaj Jedrzej

1826 akt urodzenia 30 lat Wólka Rejo-
wiecka 

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

200. Kondziela vel 
Kondziel Antoni

1829 akt zgonu 42 lat Rubie strycharz, ojciec zmarłego 
zgłaszający zgon

201. Kondzioła Antoni 1828 akt zgonu 40 lat Rubie grabarz, ojciec zmarłej 
zgłaszający zgon

202. Koniczko vel 
Konik Michał

1819 akt urodzenia 40 lat Rejowiec sukiennik, ojciec narodzone-
go dziecka

203. Konuć Jan 1846 akt zgonu 34 lata Rubie wyrobnik, ojciec zmarłego

204. Kopciejewski 
Tomasz

1841 akt urodzenia 36 lat Rejowiec szynkarz, świadek przy 
spisaniu aktu

205. Kopeć Józef 1830 akt urodzenia 38 lat Wólka Rejo-
wiecka 

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

206. Koper Wojciech 1843 akt urodzenia 34 lata Wólka Rejo-
wiecka 

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

207. Koprzywnicki 
Kasper

1823 akt urodzenia 23 lata Kobyle leśniczy dworski, świadek 
przy spisaniu aktu

208. Korbut Teodor 1849 akt urodzenia 30 lat Kobyle włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

209. Korchut Jan 1811 akt urodzenia 46 lat Rejowiec włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

210. Korniej Jan 1813 akt urodzenia 29 lat Rejowiec szewc, świadek przy spisa-
niu aktu

211. Kornył (Kornyj) 
vel Korniło vel 
Kornyluk Jan

1811 akt urodzenia 26 lat Rejowiec szewc, świadek przy spisa-
niu aktu

212. Kornyta Jan 1817 akt urodzenia 36 lat Rejowiec szewc, świadek przy spisa-
niu aktu

213. Korol Antoni 1833 akt urodzenia 22 lata Rejowiec cieśla, świadek przy spisaniu 
aktu
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214. Korycki Antoni 1837 akt ślubu 25 lat Kobyle chirurg dworski, zaślubiony

215. Korzysko vel 
Kurzysko Jan

1851 akt urodzenia 33 lata Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

216. Kosiarski Stani-
sław

1813 akt urodzenia 30 lat Rejowiec szewc, świadek przy spisa-
niu aktu

217. Kossowski Józef 1832 akt urodzenia 40 lat Rejowiec burmistrz Rejowca, świadek 
przy spisaniu aktu

218. Kostecki Antoni 1843 akt urodzenia 56 lat Rejowiec mieszczanin, świadek przy 
spisaniu aktu (brak danych   
wykonywanym zawodzie)

219. Kostrzewski 
Ignacy

1843 akt urodzenia 29 lat Rejowiec mieszczanin, świadek przy 
spisaniu aktu (brak danych 
o wykonywanym zawodzie)

220. KotarskiPaweł 1811 akt urodzenia 49 lat Kobyle murarz, świadek przy 
spisaniu aktu

221 Kotuzow 
Alexander

1837 akt urodzenia brak 
danych

Rejowiec rotmistrz wojsk rosyjskich, 
świadek przy spisaniu aktu

222. Kowalczuk Jan 1812 akt urodzenia 32 lata Rubie służący, świadek przy 
spisaniu aktu

223. Kowalewski vel 
Kowalski Michał

1835 akt urodzenia 26 lat Rejowiec murarz, świadek przy 
spisaniu aktu

224. Kowierski Sta-
nisław

1817 akt urodzenia 34 lata Rejowiec szewc, świadek przy spisa-
niu aktu

225. Koza Piotr 1847 akt urodzenia 42 lata Kobyle wyrobnik, ojciec narodzone-
go dziecka

226. Kożuchowski Jan 1831 akt zgonu 60 lat Rejowiec pastuch dworski zgłaszający 
zgon żony

227. Koźmiński Bazyli 1812 akt urodzenia 38 lat Rejowiec paroch cerkwi rejowieckiej, 
ojciec narodzonego dziecka

228. Krajewski Felix 1837 akt urodzenia 26 lat Kobyle gorzelnik dworski, świadek 
przy spisaniu aktu

229. Krassuski Kon-
stanty

1833 akt urodzenia 21 lat Kobyle brak informacji o zawodzie, 
świadek przy spisaniu aktu

230. Krejner Franci-
szek

1844 akt urodzenia 38 lat Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

231. Krępski vel 
Krymski vel 
Kremski Walenty

1827 akt ślubu 24 lata Kobyle włościanin, zaślubiony

232. Krokos vel Kro-
kosz Stefan

1811 akt zgonu 50 lat Rubie włościanin zgłaszający zgon 
dziecka

233. Krokosz Stefan 1813 akt zgonu 50 lat Rubie włościanin zgłaszający zgon 
siostry

234. Krych vel Kry-
szuk Jakub

1816 akt zgonu brak 
danycb

Kobyle włościanin, syn zmarłej

235. Krymski Walenty 1837 akt zgonu 35 lat Kobyle wyrobnik, zgłaszający zgon 
matki
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236. Krymowski 
Walenty

1834 akt urodzenia 30 lat Kobyle parobek dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

237. Krysiuk vel Krzy-
siuk Jakub

1835 akt zgonu 46 lat Kobyle włościanin, stryj zmarłego 
zgłaszający zgon

238. Kryszuk vel 
Kryczuk Jakub

1817 akt urodzenia 28 lat Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

239. Krzeczkowski 
Ludwik

1833 akt urodzenia 42 lata Kobyle zastępca wójta gminy 
Rejowiec, świadek przy 
spisaniu aktu

240. Krzesonowicz 
Antoni

1830 akt zgonu 40 lat Rubie włościanin zgłaszający zgon 
żony

241. Krzysiuk Jakub 1816 akt ślubu 26 lat Kobyle zaślubiony włościanin 

242. Krzyszuk Stefan 1811 akt urodzenia 50 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

243. Krzyżanowski 
Bazyli

1812 akt urodzenia 42 lata Rubie tkacz, świadek przy spisaniu 
aktu

244. Kucięba Wojciech 1818 akt urodzenia 32 lata Kobyle lokaj dworski, świadek przy 
spisaniu aktu

245. Kuczma Łukasz 1811 akt urodzenia 41 lat Wólka Rejo-
wiecka

tkacz, świadek przy spisaniu 
aktu

246. Kuczymba Woj-
ciech

1820 akt urodzenia 34 lata Rejowiec koniuszy gen. Łubińskiego, 
świadek przy spisaniu aktu

247. Kuczyński Woj-
ciech

1811 akt urodzenia 28 lat Rejowiec kucharz dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

248. Kucyga Jan 1836 akt urodzenia 50 lat Rubie sukiennik, świadek przy 
spisaniu aktu

249. Kunic Jan 1811 akt urodzenia 37 lat Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

250. Kunicki Michał 1831 akt zgonu 45 lat Rubie włościanin, mąż zmarłej

251. Kunicz vel 
Kunyc(z) Maxym

1811 akt urodzenia 40 lat Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

252. Kuniczuk Michał 1811 akt urodzenia 30 lat Rejowiec sukiennik, ojciec narodzone-
go dziecka

253. Kunuc Jędrzej 1849 akt urodzenia 31 lat Rubie wyrobnik, ojciec narodzo-
nego
dziecka

254. Kunuć Stefan 1851 akt zgonu 29 lat Wereszcze 
Małe

parobek dworski, ojciec 
zgłaszający zgon

255. Kunyć Michał 1820 akt zgonu 33 lata Rubie włościanin, syn zmarłej 
zgłaszający zgon

256. Kurnicki Jan 1811 akt urodzenia 30 lat Rejowiec włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

257. Kurzawa Jan 1814 akt ślubu 34 lata Rejowiec włościanin, zaślubiony

259. Kurzysko Jan 1850 akt urodzenia 33 lata Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu
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260. Kutasiewicz 
Kazimierz

1811 akt urodzenia 37 lat Rejowiec murarz, ojciec narodzonego 
dziecka

261. Kuzawa Gabriel 1830 akt urodzenia 38 lat Rejowiec Strażnik Konsumpcyi, świa-
dek przy spisaniu aktu

262. Kuziemba vel 
Kuzięba vel Ko-
czymba Wojciech

1816 akt urodzenia 30 lat Kobyle furman dworski (koniuszy), 
świadek przy spisaniu aktu

263. Kuźma Łukasz 1811 akt urodzenia 50 lat Wólka Rejo-
wiecka

tkacz, ojciec narodzonego 
dziecka

264. Kuźmicki Jan 1811 akt urodzenia 30 lat Rejowiec włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

265. Kużawa Jan 1811 akt urodzenia 25 lat Rejowiec włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

266. Letecki Maciej 1814 akt urodzenia 50 lat Kobyle owczarz dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

267. Latoszyński Piotr 1832 akt zgonu 60 lat Rejowiec bednarz zgłaszający zgon 
wyrobnika

268. Latusiński vel 
Latosiński Józef

1850 akt zgonu 38 lat Rejowiec bednarz, ojciec zmarłego

269. Lega Jan 1811 akt zgonu 92 lata Rejowiec zmarły włościanin

270. Legaj Marcin 1836 akt urodzenia 31 lat Rubie włościanin świadek przy 
spisaniu aktu

271. Legaszewski Piotr 1811 akt urodzenia 42 lata Rejowiec stolarz, świadek przy spisa-
niu aktu

272. Lejnik Teodor 1811 akt urodzenia 21 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

273. Lenartowicz 
Jakub

1845 akt urodzenia 30 lat Rejowiec świadek przy spisaniu aktu, 
(brak informacji o wykony-
wanym zawodzie

274. Lenik vel Leńczuk 
Fedory

1816 akt ślubu 24 lata Wólka Rejo-
wiecka

zaślubiony (brak informacji 
o wykonywanym zawodzie)

275. Lesiczyński 
Franciszek

1841 akt urodzenia 28 lat Kostunin 
- folwark

ekonom folwarku w Kostu-
ninie, ojciec narodzonego 
dziecka

276. Lickindorf vel 
Litzkindorf 
Michał

1829 akt urodzenia 34 lata Rejowiec stelmach, świadek przy 
spisaniu aktu

277. Ligaszewski 
Michał

1845 akt urodzenia 39 lat Rejowiec stolarz, ojciec narodzonego 
dziecka

278. Lik Andrzej 1841 akt urodzenia 39 lat Rejowiec gorzelnik, ojciec narodzone-
go dziecka

279. Lipczuk Daniel 1820 akt ślubu 19 lat Wólka Rejo-
wiecka

zaślubiony (brak informacji 
o wykonywanym zawodzie)

280. Lipczyński Bazyli 1837 akt zgonu 38 lat Wereszcze 
Małe

ekonom, ojciec zmarłego 
dziecka
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281. Lipecki Maciej 1812 akt urodzenia 45 lat Kobyle owczarz dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

282. Lipiński Michał 1847 akt urodzenia 24 lata Rejowiec paroch rejowiecki, ojciec 
narodzonego dziecka

283. Lipka Michał 1811 akt urodzenia 40 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

284. Lipko Hryć 1812 akt urodzenia 40 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

285. Łada Justyn 1843 akt urodzenia 26 lat Rejowiec paroch cerkwi rejowieckiej, 
ojciec narodzonego dziecka

286. Ładuszewski 
Roch

1811 akt urodzenia 30 lat Kobyle leśniczy rejowiecki, świadek 
przy spisaniu aktu

287. Łapiński Jan 1821 akt zgonu 60 lat Rubie włościanin zgłaszający zgon

288. Łuczkowski 
Kasper

1849 akt urodzenia 24 lata Rejowiec szewc, świadek przy spisa-
niu aktu

289. Łukaszuk vel 
Łukasiuk Maciej

1812 akt zgonu 72 lata Rubie żebrak, mąż zmarłej

290. Łukomski vel 
Łukowski Stefan

1811 akt ślubu 56 lat Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

291. Łycz Michał 1845 akt zgonu 32 lata Rubie włościanin, sąsiad zgłasza-
jący zgon

292. Łysakowski Józef 1836 akt urodzenia 37 lat Rejowiec stolarz, świadek przy spisa-
niu aktu

293. Majdziński Stefan 1836 akt urodzenia 35 lat Rejowiec lokaj dworski, świadek przy 
spisaniu aktu

294. Majewski Ma-
teusz

1814 akt urodzenia 36 lat Rejowiec szewc, ojciec narodzonego 
dziecka

295. Malinowski 
Michał

1833 akt urodzenia 35 lat Kobyle kamerdyner we dworze Ko-
bylem zamieszkały, świadek 
przy spisaniu aktu

296. Mandeluk Bar-
tłomiej

1836 akt urodzenia 40 lat Majdan 
Rubieński

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

297. Manciuk vel Man-
dziuk Bartłomiej

1834 akt urodzenia 35 lat Majdan 
Rubieński

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

298. Mandziurek 
Maciej

1836 akt zgonu 52 lata Majdan 
Rubieński

włościanin, ojciec zmarłego 
niemowlęcia

299. Mańkowski 
Bartłomiej

1833 akt urodzenia 43 lata Kostunin 
folwark

ekonom folwarku, świadek 
przy spisaniu aktu

300. Marcyniuk Stefan 1829 akt urodzenia 36 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

301. Marczewski Jan 1845 akt urodzenia 30 lat Rejowiec szewc, świadek przy spisa-
niu aktu

302. Markowski Karol 1847 akt zgonu 50 lat Kobyle zmarły kucharz dworski

303. Maśluk Teodor 1814 akt urodzenia 38 lat Wólka Rejo-
wiecka

tkacz, świadek przy spisaniu 
aktu
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304. Matesio vel Mate-
sion vel Matesiuk 
vel Matysiuk 
Gabriel

1823 akt urodzenia 22 lata Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

305. Mazurek Woj-
ciech

1834 akt urodzenia 47 lat Majdan 
Rubieński

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

306. Mazurkiewicz 
Ludwik

1818 akt urodzenia 29 lat Rejowiec Wachmistrz od Ułanów, 
świadek przy spisaniu aktu

307. Melechowicz vel 
Melochowicz 
Stanisław

1811 akt urodzenia 40 lat Rejowiec sukiennik, świadek przy 
spisaniu aktu

308. Melichowicz 
Wincenty

1819 akt urodzenia 27 lat Rejowiec sukiennik, świadek przy 
spisaniu aktu

309. Michalczuk 
Michał

1845 akt urodzenia 40 lat Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

310. Michalski Teodor 1845 akt urodzenia 24 lata Rejowiec stangret dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

311. Michnicki 
Alexander

1844 akt urodzenia 36 lat Kobyle leśniczy rejowiecki, ojciec 
narodzonego dziecka

312. Michowicz Jan 1845 akt urodzenia 22 lata Rejowiec ojciec narodzonego dziecka, 
(brak informacji o wykony-
wanym zawodzie)

313. Mielechowicz 
Stanisław

1811 akt urodzenia 41 lat Rejowiec włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

314. Mieruniuk Jan 1849 akt zgonu 32 lata Rubie wyrobnik, sąsiad zgłaszający 
zgon

315. Milichowicz 
Stanisław

1845 akt urodzenia 30 lat Rejowiec mieszczanin, świadek 
przy spisaniu aktu, (brak 
informacji o wykonywanym 
zawodzie)

316. Minc Antoni 1812 akt urodzenia 45 lat Kobyle geometra, świadek przy 
spisaniu aktu

317. Miszczuk Łukasz 1832 akt zgonu 86 lat Rejowiec zmarły wyrobnik

318. Mokryjewicz 
Karol

1845 akt urodzenia 50 lat Rejowiec major pułkowy, świadek 
przy spisaniu aktu

319. Moradewicz 
Wojciech

1828 akt urodzenia 30 lat Kobyle włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

320. Moredowicz vel 
Moderowicz 
Michał

1811 akt zgonu 33 lata Wólka Rejo-
wiecka

włościanin zgłaszający zgon

321. Morodewicz Jan 1817 akt urodzenia 30 lat Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

322. Morodowicz 
Michał

1814 akt urodzenia 40 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, świadek przy 
świadek przy

323. Morozowicz 
Porfi ry

1837 akt ślubu 37 lat Rejowiec dróżnik przy szosie, zaślu-
biony
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324. Mosiewicz Miron 1844 akt urodzenia 26 lat Rejowiec paroch cerkwi rejowieckiej, 
ojciec narodzonego dziecka 

325. Moysen Michał 1815 akt urodzenia 45 lat Wereszcze 
Małe

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

326. Muradewicz 
Bazyli

1851 akt urodzenia 28 lat Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

327. Muradowicz 
Michał

1820 akt zgonu 43 lata Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, ojciec zmarłej

328. Muredewicz Jan 1815 akt urodzenia 30 lat Rejowiec ogrodnik dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

329. Muredowicz 
Michał

1811 akt urodzenia 33 lata Kobyle włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

330. Muszyński Ale-
xander

1831 akt urodzenia 30 lat Rejowiec stolarz, ojciec narodzonego 
dziecka

331. Mystkowski vel 
Myszkowski Jan

1823 akt urodzenia 40 lat Kobyle ekonom dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

332. Myśliwy Łukasz 1849 akt zgonu 50 lat Majdan 
Rubieński

włościanin, sąsiad zgłasza-
jący zgon

333. Nachumianiuk vel 
Nahuniak Stefan

1834 akt urodzenia 31 lat Majdan 
Rubieński

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

334. Napadnik vel 
Napadiuk Bazyli

1844 akt ślubu 24 lata Wereszcze 
Małe/Kostu-
nin

włościanin, zaślubiony

335. Nelewicz Jan 1811 akt zgonu 50 lat Kobyle włościanin, sąsiad zgłasza-
jący zgon

336. Nestorowicz 
Walenty

1811 akt urodzenia 44 lata Wólka Rejo-
wiecka

mielnik (młynarz), świadek 
przy spisaniu aktu

337. Niedzielski 
Tomasz

1811 akt urodzenia 34 lata Rejowiec tkacz, ojciec narodzonego 
dziecka

338. Niemcewicz 
Ludwik

1842 akt urodzenia 35 lat Kobyle furman dworski, ojciec 
narodzonego dziecka 

339. Niewiadomski Jan 1841 akt zgonu 40 lat Rubie włościanin zgłaszający zgon

340. Niewiarowski 
Antoni

1812 akt urodzenia 36 lat Rejowiec ekonom dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

341. Nososz Jędrzej 1824 akt urodzenia 32 lata Wólka Rejo-
wiecka

ojciec narodzonych bliźniąt 
(brak informacji o wykony-
wanym zawodzie)

342. Nowacki Józef 1831 akt urodzenia 25 lat Kobyle wójt gminy, ojciec narodzo-
nego dziecka

343. Nowak Michał 1844 akt urodzenia 30 lat Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

344. Nowakowski Jan 1844 akt urodzenia 28 lat Wólka Rejo-
wiecka

szewc, ojciec narodzonego 
dziecka

345. Nowosad Jakub 1815 akt urodzenia 42 lata Wereszcze 
Małe

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu
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346. Olesiejczuk Jan 1837 akt ślubu 34 lata Wereszcze 
Małe

włościanin, zaślubiony

347. Osuchowski 
Kazimierz

1813 akt urodzenia 43 lata Rejowiec szewc, ojciec narodzonego 
dziecka

348. Panasiński Hilary 1849 akt urodzenia 28 lat Rejowiec paroch rejowiecki, ojciec 
narodzonego dziecka

349. Panasiuk Matys 1827 akt urodzenia 25 lat Kobyle fornal dworski, ojciec naro-
dzonego dziecka

350. Paraskiewicz 
Tomasz

1846 akt urodzenia 30 lat Majdan 
Rubieński

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

351. Paszkowski 
vel Paskowski 
Stanisław

1821 akt urodzenia 35 lat Rejowiec dozorca dróg, ojciec naro-
dzonego dziecka

352. Piasecki Jakub 1844 akt urodzenia 30 lat Rejowiec burmistrz Rejowca, świadek 
przy spisaniu aktu

353. Pieczykolan Józef 1845 akt zgonu 50 lat Rejowiec włościanin, ojciec zmarłej

354. Pietuch Wawrzy-
niec

1851 akt urodzenia 30 lat Kobyle gajowy kobylski, świadek 
przy spisaniu aktu

355. Pigłasiński Ignacy 1843 akt urodzenia 52 lata Rejowiec burmistrz Rejowca, świadek 
przy spisaniu aktu

356. Pikiel Alexander 1833 akt urodzenia 47 lat Rubie wyrobnik, ojciec narodzone-
go dziecka 

357. Pikuła Alexander 1836 akt zgonu 51 lat Majdan 
Rubieński

włościanin, zgłaszający zgon 
sąsiada

358. Pilatowski Fran-
ciszek

1818 akt urodzenia brak 
danych

Kobyle porucznik IV pułku ułanów, 
świadek przy spisaniu aktu

359. Ples Jędrzej 1811 akt urodzenia 56 lat Rejowiec wapiennik, świadek przy 
spisaniu aktu

360. Pływak Jan 1850 akt zgonu ? Kobyle cieśla, ojciec zmarłego

361. Podgórski Maciej 1850 akt urodzenia 32 lata Rubie wyrobnik, świadek przy 
spisaniu aktu

362. Pokrzewnicki vel 
Pokrzywnicki-
Maciej

1813 akt urodzenia 38 lat Kobyle leśniczy (strzelec dworski) 
rejowiecki, świadek przy 
spisaniu aktu

363. Pokusiński 
Tomasz

1826 akt ślubu 30 lat Kobyle furman dworski, zaślubiony 

364. Połowij Tymoch 1823 akt urodzenia brak 
danycb

Kobyle włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

365. Posłuszny Woj-
ciech

1842 akt urodzenia 30 lat Rejowiec gajowy rejowiecki, świadek 
przy spisaniu aktu

366. Pożaruk vel 
Pożarczuk Jan

1832 akt ślubu 20 lat Rubie włościanin, zaślubiony

367. Prendowski 
Wojciech

1820 akt urodzenia 50 lat Rejowiec major IV pułku ułanów, 
świadek przy spisaniu aktu
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368. Prokopowicz 
Maciej

1818 akt urodzenia 33 lata Kobyle ekonom dworski, świadek 
przy spisaniu aktu

369. Pryl Karol 1850 akt urodzenia 38 lat Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

370. Prystupa Jan 1834 akt urodzenia 40 lat Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

371. Przystupa Kazi-
mierz

1833 akt urodzenia 36 lat Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

372. Puszczałowski 
Piotr

1827 akt urodzenia 41 lat Rejowiec ojciec narodzonego dziecka 
(brak informacji o wykony-
wanym zawodzie)

373. Raczkowski 
Szymon

1811 akt urodzenia 41 lat Rejowiec szewc (rolnik, rzeźnik), 
świadek przy spisaniu aktu

374. Radaj Wojciech 1833 akt urodzenia 41 lat Wólka Rejo-
wiecka

tkacz, świadek przy spisaniu 
aktu

375. Radomski Szy-
mon

1821 akt urodzenia 36 lat Rejowiec organista cerkiewny, świa-
dek przy spisaniu aktu

376. Radyń Wojciech 1826 akt ślubu 32 lata Wólka Rejo-
wiecka

brak danych o zawodzie, 
zaślubiony

377. Radzicki Paweł 1837 akt urodzenia 40 lat Kobyle owczarz dworski, świadek 
przy spisaniu aktu 

378. Radzkowski 
Szymon

1811 akt urodzenia 40 lat Kobyle rzeźnik, świadek przy 
spisaniu aktu

379. Ragaman vel 
Ragama Daniło

1811 akt urodzenia 40 lat Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

380. Ragan Piotr 1811 akt urodzenia 30 lat Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

381. Rakoczy Błażej 1833 akt urodzenia 48 lat Rubie gajowy rubieński, ojciec 
narodzonego dziecka

382. Rau Ludwik 1849 akt urodzenia 37 lat Rejowiec mechanik, ojciec narodzone-
go dziecka

383. Rawski Felix 1841 akt urodzenia 25 lat Kobyle pisarz przy Dworze w Ko-
bylem tamże zamieszkały, 
świadek przy spisaniu aktu

384. Razytowicz 
Grzegorz 

1811 akt urodzenia 48 lat Rubie janczar, ojciec narodzonego 
dziecka

385. Rębieliński 
Stanisław

1823 akt urodzenia 22 lata Kobyle pisarz dworski, świadek 
przy spisaniu aktu

386. Richter vel Rych-
ter Jan

1814 akt urodzenia 47 lat Rejowiec młynarz, świadek przy 
spisaniu aktu

387. Rogan Fryderyk 1850 akt urodzenia 38 lat Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

388. Rogoziński 
Wojciech

1842 akt ślubu 28 lat Kobyle służący dworski, zaślubiony

389. Rogożyński 
Wojciech

1842 akt zgonu 40 lat Kobyle wyrobnik, ojciec zmarłego
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390. Rozicki vel Ruzi-
cki Paweł

1836 akt urodzenia 41 lat Kobyle owczarz, ojciec narodzone-
go dziecka

391. Rozpędzki 
Andrzej

1841 akt urodzenia 68 lat Rubie szynkarz, świadek przy 
spisaniu aktu

392. Rudman Fuidzik 1850 akt urodzenia 26 lat Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

393. Rudon Wojciech 1830 akt urodzenia 37 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

394. Rużycki vel Róży-
cki Paweł

1843 akt urodzenia 42 lata Rejowiec mieszczanin, świadek przy 
spisaniu aktu (brak danych 
o wykonywanym zawodzie)

395. Ryba vel Rybiuk 
Jan

1811 akt zgonu 50 lat Rubie włościanin, ojciec zmarłego 
dziecka

396. Rycaj Paweł 1842 akt ślubu 23 lata Kobyle włościanin, zaślubiony

397. Ryczan Stefan 1823 akt urodzenia brak 
danych

Kobyle włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

398. Rygamer Piotr 1849 akt zgonu 80 lat Kobyle włościanin, sąsiad zgłasza-
jący zgon

399. Ryszułka Michał 1850 akt urodzenia 25 lat Wólka Rejo-
wiecka

parobek dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

400. Sader Ludwik 1849 akt urodzenia 30 lat Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

401. Sadowski Tomasz 1812 akt urodzenia 27 lat Wereszcze 
Małe

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

402. Samborski Woj-
ciech

1832 akt urodzenia 22 lata Rejowiec bicmacher (z lit. rusznikarz), 
świadek przy spisaniu aktu

403. Samulski Józef 1842 akt urodzenia 37 lat Kobyle ekonom w folwarku kobyl-
skim, świadek przy spisaniu 
aktu

404. Sankowski vel 
Szankowski 
Klemens

1834 akt urodzenia 23 lata Kobyle pisarz propinacyjny we 
dworze, świadek przy 
spisaniu aktu

405. Sawicki Grzegorz 1811 akt urodzenia 27 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

406. Saxon Jędrzej 1818 akt urodzenia 34 lata Kobyle gumienny dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

407. Semeniuk Michał 1846 akt urodzenia 38 lat Majdan 
Rubieński

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

408. Selski vel Sielski 
Stanisław

1834 akt urodzenia 31 lat Rejowiec stolarz, świadek przy spisa-
niu aktu

409. Sereda Misko 1812 akt zgonu 62 lat Wereszcze 
Małe

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

410. Sidor Marcin 1843 akt urodzenia 28 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

411. Sidorczuk Marcin 1837 akt ślubu 21 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, zaślubiony
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412. Sidorski Franci-
szek

1845 akt urodzenia 29 lat Rejowiec mieszczanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

413. Sierakowski 
Kazimierz

1827 akt urodzenia 26 lat Rejowiec nadzorca dóbr rejowieckich, 
świadek przy spisaniu aktu

414. Sierota Antoni 
z Szymczuków

1845 akt ślubu 20 lat Kobyle włościanin, zaślubiony

415. Sikorski Felix 1841 akt urodzenia 31 lat Rejowiec wójt gminy w Koziej 
Górze, na stałe zamieszkały 
w Rejowcu, ojciec narodzo-
nego dziecka

416. Siwiec Gabriel 1842 akt urodzenia 50 lat Rubie wyrobnik, świadek przy 
spisaniu aktu

417. Skarbiński Roman 1819 akt zgonu 68 lat Rejowiec dziad szpitalny, mąż zmarłej

418. Skarżyński 
Roman

1812 akt urodzenia 50 lat Rejowiec diak w cerkwi rejowieckiej, 
świadek przy spisaniu aktu

419. Skawron vel Ska-
wroń Łukasz

1811 akt urodzenia 25 lat Kobyle włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

420. Skłaczykow 
Paweł

1841 akt urodzenia 32 lata Rejowiec wachmistrz, świadek przy 
spisaniu aktu

421. Skowron Michał 1823 akt urodzenia 43 lata Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

422. Skowronek vel 
SkawronekMichał

1846 akt urodzenia 40 lat Rubie włościanin, ojciec dziecka

423. Skowroń Ł ukasz 1846 akt urodzenia 27 lat Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

424. Skórka Stanisław 1847 akt urodzenia 60 lat Rejowiec emeryt, świadek przy spisa-
niu aktu

425. Słączewski Bazyli 1826 akt urodzenia 36 lat Rejowiec tkacz, świadek przy spisaniu 
aktu

426. Słoczyński 
Grzegorz

1851 akt urodzenia 25 lat Wólka Rejo-
wiecka

służący dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

427. Słomczański 
Łukasz

1844 akt urodzenia 33 lata Rejowiec włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

428. Słomczeński 
vel Słowczeński 
Bartłomiej

1831 akt urodzenia 26lat Rejowiec włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

429. Słomczyński 
vel Słączewski 
Franciszek

1820 akt urodzenia 30 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

430. Słonczeński 
Jędrzej

1818 akt urodzenia 30 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

431. Słonczewski 
Franciszek

1817 akt urodzenia 30 lat Rejowiec włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

432. Słonczyński 
Andrzej

1812 akt ślubu 22 lata Rejowiec zaślubiony (brak danych 
o wykonywanym zawodzie)
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433. Słończeński 
Tomasz

1812 akt urodzenia 40 lat Rejowiec ślusarz, ojciec narodzonego 
dziecka

434. Słończyński Jan 1811 akt urodzenia 30 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

435. Słuczyński Jan 1846 akt urodzenia 38 lat Rejowiec szewc, ojciec narodzonego 
dziecka

436. Sobecki vel Sobo-
cki Jan

1814 akt urodzenia 46 lat Kobyle pisarz konsumpcyalny, świa-
dek przy spisaniu aktu

437. Sobolewski 
Antoni

1841 akt urodzenia 36 lat Kobyle pisarz dworski, ojciec naro-
dzonego dziecka

438. Sobulski Ignacy 1813 akt urodzenia 15 lat Kobyle bez zawodu, świadek przy 
spisaniu aktu

439. Sołowiy Tomasz 1824 akt urodzenia 40 lat Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

440. Sosda vel Szosda 
Kazimierz

1833 akt urodzenia 29 lat Rubie propinator rubieński, ojciec 
narodzonego dziecka

441. Sosnowski Paweł 1847 akt urodzenia 37 lat Kobyle młynarz, świadek przy 
spisaniu aktu

442. Spiakowski Jan 1818 akt urodzenia 45 lat Rejowiec kamerdyner dworski, świa-
dek przy spisaniu aktu

443. Stachowski Józef 1833 akt zgonu 34 lata Kobyle włościanin, ojciec zmarłej

444. Stadnik Jozef 1845 akt zgonu 50 lat Kobyle włościanin, sąsiad zgłasza-
jący zgon

445. Starczewski Jan 1835 akt urodzenia 48lat Kobyle brak danych o zawodzie, 
świadek przy spisaniu aktu

446. Starko Semen 1811 akt urodzenia 27 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

447. Staszewski Fran-
ciszek

1845 akt urodzenia 35 lat Kobyle leśniczy, ojciec narodzonego 
dziecka

448. Stecko Stefan 1835 akt ślubu 27 lat Wereszcze 
Małe

włościanin, zaślubiony

449. Steć Stefan 1844 akt urodzenia 30 lat Kobyle włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

450. Stefanowski 
Krzysztof

1830 akt urodzenia 33 lata Rejowiec cieśla, ojciec narodzonego 
dziecka

451. Stepański vel Ste-
fański Bartłomiej

1843 akt ślubu 29 lat Kostunin gajowy kostuniński, zaślu-
biony

452. Stolarczuk Michał 1841 akt ślubu 30 lat Wólka Rejo-
wiecka

brak danych o zawodzie, 
świadek przy ślubie

453. Stopczyński 
Andrzej

1843 akt urodzenia 58 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

454. Stopyra Kazi-
mierz

1834 akt urodzenia 30 lat Majdan 
Rubieński

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

455. Strycharz Fran-
ciszek

1828 akt zgonu 45 lat Rubie włościanin zgłaszający zgon 
sąsiada
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456. Sycz Michał 1844 akt urodzenia 31 lat Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

457. Sydor Jurko 1814 akt ślubu 52 lata Rejowiec, włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

458. Syniec Gabriel 1843 akt zgonu 50 lat Majdan 
Rubieński

włościanin zgłaszający zgon 
sąsiada

459. Szabelski Jan 1820 akt urodzenia 36 lat Rejowiec młynarz, świadek przy 
spisaniu aktu

460 Szadkowski 
Antoni

1844 akt urodzenia 22 lata Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

461. Szajner Andrzej 1842 akt urodzenia 21 lat Majdan 
Rubieński

tkacz, świadek przy spisaniu 
aktu

462. Szajner Ludwik 1843 akt zgonu 35 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, ojciec zmarłego

463. Szaler Józef 1841 akt urodzenia 19 lat Majdan 
Rubieński

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

464. Szankowski 
Klemens

1834 akt urodzenia 25 lat Rejowiec pisarz dworski, świadek 
przy spisaniu aktu

465. Szarnal Jacenty 1823 akt zgonu 60 lat Rejowiec wyrobnik zgłaszający zgon 

466. Szarug vel 
Szarun vel Szaron 
Tomasz

1814 akt urodzenia 35 lat Kobyle furman dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

467. Szczubelski Jan 1817 akt urodzenia 30 lat Wólka Rejo-
wiecka

młynarz, świadek przy 
spisaniu aktu

468. Szewczak vel 
Szewczyn Andrzej

1843 akt zgonu 50 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, sąsiad zgłasza-
jący zgon

469. Szlubowski vel 
Slubacki Szymon

1830 akt urodzenia 36 lat Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

470. Szopa Bazyli 1844 akt urodzenia 25 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

471. Szozd vel Szosda 
Kazimierz

1834 akt urodzenia 30 lat Rubie szynkarz, świadek przy 
spisaniu aktu

472. Szpytański Jan 1850 akt urodzenia 25 lat Kostunin 
- folwark

fornal dworski w folwarku, 
ojciec narodzonego dziecka

473. Szubelski Jan 1818 akt ślubu 22 lata Wólka Rejo-
wiecka

zaślubiony (brak informacji 
o wykonywanym zawodzie)

474. Szukowski 
Łukasz

1831 akt urodzenia 36 lat Rejowiec żołnierz II pułku ułanów, 
ojciec narodzonego dziecka

475. Szwarc Ludwik 1851 akt urodzenia 42 lata Rubie wyrobnik, ojciec narodzone-
go dziecka

476. Szwed Andrzej 1811 akt zgonu 30 lat Rubie wyrobnik zgłaszający zgon 
dziecka

477. Szwedziuk 
Tymoch

1819 akt ślubu 24 lata Rubie włościanin, zaślubiony
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478. Szydłowski 
Wojciech

1816 akt urodzenia 26 lat Rejowiec szewc, ojciec narodzonego 
dziecka

479. Szylkie Frydrych 1850 akt urodzenia 37 lat Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

480. Szymański Fedory 
Leśny

1817 akt urodzenia 32 lata Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

481. Szymański Kon-
stanty

1817 akt urodzenia 33 lata Rejowiec piwowar, świadek przy 
spisaniu aktu

482. Szymczuk 
Gmyter

1843 akt zgonu 36 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, ojciec zmarłej

483. Szyner Andrzej 1842 akt urodzenia 21 lat Rubie wyrobnik, świadek przy 
spisaniu aktu

484. Śliwa Semen 1814 akt urodzenia 40 lat Wólka Rejo-
wiecka

mielnik, ojciec narodzonego 
dziecka

485. Śliwiński Michał 1832 akt urodzenia 45 lat Rubie tkacz, ojciec narodzonego 
dziecka

486. Śluz Jakub 1832 akt urodzenia 60 lat Rubie tkacz, świadek przy spisaniu 
aktu

487. Śpiewakowski Jan 1816 akt urodzenia 34 lata Rejowiec kamerdyner hr. generałowej 
Łubińskiey, świadek przy 
spisaniu aktu

488. Tchurz Andrzej 1843 akt urodzenia 48 lat Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

489. Teleki Wilhelm 1850 akt urodzenia 38 lat Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

490. Terlecki Piotr 1821 akt urodzenia 23 lata Rejowiec ekonom folwarku kobylskie-
go, świadek przy spisaniu 
aktu 

491. Tomalski Michał 1831 akt urodzenia 34 lata Wereszcze 
Małe

gajowy, świadek przy 
spisaniu aktu

492. Troc vel Troć 
Alexander

1812 akt urodzenia 36 lat Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

493. Trociuk Antoni 1843 akt urodzenia 26 lat Kobyle włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

494. Trochim vel 
Trochym Jan

1812 akt urodzenia 42 lata Rejowiec szewc, ojciec narodzonego 
dziecka

495. Tryć Bartłomiej 1842 akt urodzenia 35 lat Rejowiec strażnik miejski, świadek 
przy spisaniu aktu

496. Tryxa vel Tryks 
Bartłomiej

1837 akt urodzenia 36 lat Kobyle strażnik przy Konsumpcyi 
Rejowieckiey, świadek przy 
spisaniu aktu

497. Turkiewicz 
Michał

1813 akt urodzenia 36 lat Rejowiec szewc, świadek przy spisa-
niu aktu

498. Tuszyński Kazi-
mierz

1833 akt urodzenia 60 lat Rubie włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu
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499. Tymoch Tomasz 1843 akt urodzenia 30 lat Rejowiec włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

500. Tymoszuk Rozalia 1849 akt zgonu 80 lat Kobyle zmarła włościanka

501. Tyski Michał 1811 akt urodzenia 30 lat Rejowiec leśniczy rejowiecki, świadek 
przy spisaniu aktu

502. Usik Fedory 1819 akt zgonu 50 lat Wólka Rejo-
wiecka

ojciec zmarłej (brak 
informacji o wykonywanym 
zawodzie)

503. Uszko Teodor 1811 akt ślubu 24 lata Rubie włościanin, poślubiający

504. Usyk Fedory 1818 akt urodzenia 26 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

505. Uzik vel Usik 
Paweł

1811 akt urodzenia 26 lat Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

506. Wach Jan 1811 akt zgonu 4 lata Rejowiec zmarłe dziecko

507. Waczuk Teodor 1813 akt urodzenia 36 lat Rejowiec tkacz, świadek przy spisaniu 
aktu

508. Walczak Waw-
rzyniec

1813 akt urodzenia 45 lat Kobyle pastuch dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

509. Walczuk Józef 1845 akt zgonu 26 lat Rubie włościanin, syn zmarłej

510. Walczyński Waw-
rzyniec

1844 akt urodzenia 32 lata Rejowiec organista cerkiewny, ojciec 
narodzonego dziecka

511. Wapniarz Waw-
rzyniec

1849 akt urodzenia 31 lat Kobyle wyrobnik, ojciec narodzone-
go dziecka

512. Wardzyński 
Antoni

1841 akt urodzenia 38 lat Rejowiec świadek przy spisaniu aktu, 
(brak informacji o wykony-
wanym zawodzie)

513. Waszuk vel Wasz-
czuk vel Wasiuk 
Fedory

1811 akt urodzenia 31 lat Wólka Rejo-
wiecka

tkacz, świadek przy spisaniu 
aktu

514. Wasyluk Fedory 1819 akt urodzenia 38 lat Rejowiec tkacz, świadek przy spisaniu 
aktu

515. Wejner vel Wey-
ner vel Werner 
Mikołaj

1819 akt urodzenia 35 lat Rejowiec włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

516. Werneruk Mikołaj 1814 akt urodzenia 30 lat Rejowiec włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

517. Węgier Jan 1844 akt urodzenia 60 lat Kobyle włościanin,, świadek przy 
spisaniu aktu

518. Wielgorski vel 
Wielogórski Józef

1818 akt urodzenia 28 lat Kobyle pisarz dworski, świadek 
przy spisaniu aktu

519 Wieliczko Prokop 1845 akt urodzenia 25 lat Kobyle włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

520. Wilczyński Antoni 1834 akt urodzenia 31 lat Rubie strycharz, świadek przy 
spisaniu aktu
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521. Wiłowicki vel 
Wiłowicz Jakub

1836 akt urodzenia 50 lat Kostunin 
- folwark

rymarz, świadek przy 
spisaniu aktu

522. Winiarski Bar-
tłomiej

1836 akt urodzenia 30 lat Kostunin 
- folwark

owczarz folwarczny, ojciec 
narodzonego dziecka

523. Winiuk Jędrzej 1812 akt urodzenia 35 lat Wereszcze 
Małe

gajowy, ojciec narodzonego 
dziecka

524. Wiśniewski vel 
Wisniowski vel 
Wiszniowski 
Jakub

1815 akt urodzenia 32 lata Rejowiec garbarz, świadek przy 
spisaniu aktu

525. Witkowski Maciej 1836 akt zgonu 40 lat Rubie włościanin, ojciec zmarłego

526. Wizemberg 
Franciszek

1819 akt urodzenia 34 lata Rejowiec poborca podatkowy, ojciec 
narodzonego dziecka

527. Wojdziński 
Szczepan

1835 akt urodzenia 36 lat Kobyle lokaj dworski, ojciec 
dziecięcia nieprawnie 
spłodzonego

528. Wołoch Jan 1833 akt ślubu 56 lat Rejowiec pastuch dworski, zaślubiony

529. Worobiej Jakub 1849 akt ślubu 19 lat Wólka Rejo-
wiecka

brak informacji o zawodzie, 
zaślubiony

530. Wóycicki Stani-
sław

1837 akt urodzenia 30 lat Rejowiec ogrodnik dworski, świadek 
przy spisaniu aktu

531. Wójcicki Fran-
ciszek

1811 akt urodzenia 38 lat Rejowiec murarz, świadek przy 
spisaniu aktu

532. Wysocki Grzegorz 1850 akt urodzenia 29 lat Rubie włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

533. Wysoczański 
Kazimierz

1813 akt urodzenia 52 lata Rejowiec wyrobnik, świadek przy 
spisaniu aktu

534. Wysoczyński 
Szymon

1813 akt urodzenia 30 lat Rejowiec szewc, ojciec narodzonego 
dziecka

535. Zader Rudolf 1849 akt zgonu 32 lata Rubie włościanin, ojciec zmarłej

536. Zajączkowski 
Bazyli

1811 akt urodzenia 27 lat Rejowiec włościanin, ojciec narodzo-
nego dziecka

537. Zalewski Antoni 1834 akt urodzenia 27 lat Wólka Rejo-
wiecka

cieśla, ojciec narodzonego 
dziecka

538. Zawałka Jan 1835 akt zgonu brak 
danych

Wólka Rejo-
wiecka

włościanin, zgłaszający zgon 
sąsiadki

539. Zawiśliński 
Wojciech

1834 akt urodzenia 29 lat Wólka Rejo-
wiecka

cieśla, świadek przy spisaniu 
aktu

540. Zaręba Szymon 1811 akt urodzenia 38 lat Kobyle pisarz dworski, świadek 
przy spisaniu aktu

541. Zdun Teodor 1845 akt urodzenia 50 lat Kobyle włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

542. Zduńczuk Teodor 1842 akt urodzenia 43 lata Kobyle wyrobnik, świadek przy 
spisaniu aktu
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543. Zdybicki Jakub 1829 akt urodzenia 21 lat Kobyle pisarz przy assesorze eko-
nomicznym świadek przy 
spisaniu aktu 

544. Zienkiewicz 
Teodor

1837 akt urodzenia 30 lat Kobyle ekonom dworski, świadek 
przy spisaniu aktu

545. Zień Dymitr 1811 akt urodzenia 60 lat Wereszcze 
Małe

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

546. Zieńczuk Maciej 1841 akt zgonu 56 lat Kostunin- fol-
wark

fornal dworski, sąsiad zgła-
szający zgon

547. Zin vel Ziniuk Jan 1811 akt urodzenia 30 lat Kobyle tkacz, ojciec narodzonego 
dziecka

548. Zwoliński Alek-
sander

1849 akt urodzenia 29 lat Rejowiec murarz, świadek przy 
spisaniu aktu

549. Żelaznowski 
Bartłomiej

1836 akt urodzenia 29 lat Majdan 
Rubieński

włościanin, świadek przy 
spisaniu aktu

550. Żelechowski 
Michał

1851 at urodzenia 38 lat Wereszcze 
Małe

tkacz, ojciec narodzonego 
dziecka

551. Żmucki vel 
Żmudzki Fran-
ciszek

1820 akt urodzenia 44 lata Rejowiec ekonom dworski, ojciec 
narodzonego dziecka

552. Żmudzki Józef 1841 akt urodzenia 26 lat Rejowiec stolarz, świadek przy spisa-
niu aktu

553. Żuk Augustyn 1841 akt urodzenia 37 lat Kobyle młynarz, świadek przy 
spisaniu aktu

554. Żukowski Stefan 1823 akt zgonu 70 lat Rubie włościanin, sąsiad zgłasza-
jący zgon

555. Żyrbo vel Zyrbo 
Alexander

1841 akt urodzenia 24 lata Rejowiec porucznik Woysk Cesarsko 
Rossijskich, świadek przy 
spisaniu aktu

Opracowanie własne (na podstawie akt stanu cywilnego rgu Rejowiec z lat 1811-1851)
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9.  Rysunki historyczne Stanisława Miszczuka
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Skorowidz nazw miejscowości

A
Aleksandria Niedziałowska 35, 62

B
Bełz 156
Bełżyce 121, 364
Beresteczko 172, 173, 242
Bezek 112, 159, 403, 419
Biłgoraj 430, 432
Biszcza 430
Bobin 56, 99, 100
Bończa 37, 44, 49, 112, 125, 177, 187, 193, 194
Horodyszcze 170, 240
Borowica 123, 134, 159
Borszowice 45, 48-50, 60, 62
Brodzie 254
Brykowiec 60, 113, 276, 280, 286
Budzisko 244
Busieniec 419
Bzite 134, 169, 419
Bzowiec 176

C
Chełm 21, 24, 27, 30, 35, 37, 38, 40, 45, 47, 48, 55, 63, 73, 76, 77, 82, 86, 89, 

91, 94, 101, 102, 104, 112, 113, 118, 120, 123, 125, 127, 131, 149, 162, 165, 
169, 172, 173, 177-179, 185, 189, 192, 208, 220, 225, 234, 236, 240, 244, 247, 
248, 257, 259, 269, 273, 277, 279, 283, 286, 291, 293, 296, 300, 301, 304, 
313, 317, 327, 330, 335, 336, 341, 342, 350, 351, 387, 394, 401, 417, 419, 
430, 431, 449, 462, 470, 472, 474, 482, 485, 487, 492, 493, 494, 496, 497, 
499, 503, 504, 505 

Chłaniów 176
Chojeniec 138, 159
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Chojno 105
Chojno Stare 138, 159
Cis 272
Cyców 283, 436, 437
Czarnołozy 148
Czernichów 169
Czerniejów 77, 95, 316
Czułczyce 74, 138, 225

D
Depułtycze 21, 61, 62, 63, 113, 138, 151, 152, 202, 277, 316, 432, 499 
Depułtycze Królewskie vel Dypułtycze Królewskie 51, 105, 113, 139, 282 
Depułtycze Ruskie vel Dypułtycze Ruskie 58, 61, 62, 69, 77, 112, 113, 128, 

139, 246, 275, 277, 286, 306 
Doły 148
Dorohusk 41, 121, 123, 129, 136
Dub 135
Dworzyska 338

G
Gdańsk 88, 182, 185, 205, 284, 337, 338, 388, 488 
Gnojno 469, 472, 473
Gorzków 174, 419
Gozdawa 207
Gródek Nadbużny 464
Guzów 369

H
Hańsk 39, 40, 43, 44, 77, 93, 98, 100, 112, 161, 492 
Horodło 468 
Horodyszcze 170, 240
Hrubieszów 18, 86, 135, 232, 411, 430, 432, 457, 464
Hruszów 123, 126, 130, 146, 166, 305, 324, 419, 431, 459, 465  

J
Janów (Lubelski) 430
Jeżewo 243
Jungenheim k. Darmsztadu 411, 477

K
Kadzinek 34, 35, 480, 483, 484
Kamieniec Podolski 222
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Kamień 95, 121, 123, 129, 175, 283, 316
Kanie 127, 128, 384, 419, 435, 457, 458, 459
Kazimierz 86
Kijów 277
Klesztów 121, 129
Kobyle 18, 20, 21, 30, 31, 33, 35, 37, 44-52, 54-57, 59-64, 66, 71, 79, 80, 82, 

84, 97, 100, 102, 105, 106, 107, 109, 114-116, 119-121, 131, 132, 134, 135, 
137-139, 143-145, 149, 154, 155, 157, 162, 167, 168, 175, 179, 186, 188, 190, 
195-198, 200, 202, 206, 208-211, 215, 217, 220, 226, 228, 232, 234, 238, 241, 
244, 246, 256, 259, 260, 266-268, 270, 277, 281, 286, 291, 298, 300, 306, 315, 
321, 325, 357, 363, 378, 380, 387, 388, 396, 400, 401, 406, 408, 411, 420, 
423, 425, 427, 431, 435, 438, 453, 464, 465, 479, 481, 483, 484, 496, 500, 
509, 511, 529-554 

Kołacze 39, 40, 43, 100, 112
Konary 131, 135
Konstantynów 472
Końskowola 260
Kopyłów 452
Kostunin 371, 396, 422, 423, 529, 532, 533, 535, 541, 542, 544, 549, 550, 553, 

554 
Kozieniec 94
Kraków 19-21, 37, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 57, 65, 78, 81, 83, 85, 97, 106, 110, 

154, 165, 168, 181, 426, 331, 332, 346, 467, 485, 493, 494, 496, 499, 502, 
504, 505, 507, 511, 512, 513, 516

Krasne 105, 308, 403, 419
Krasnystaw 24, 27, 74, 81, 86, 87, 94, 101, 149, 156, 169, 182, 193, 205-208, 

231, 244, 264, 284, 289, 326, 330, 336, 363, 380, 385, 388, 403, 406, 417, 
419, 430, 432, 453, 483, 492 

Kraśniczyn 162, 239, 240
Kraśnik 430, 432
Krupe 29, 54, 94, 121-123, 130, 132-135, 169, 170, 230, 240, 305, 396, 419, 431, 

459, 465, 487, 502, 505
Krupiec 169
Krzywowola 77, 122, 194, 225, 306, 419, 459
Księżopol 454
Kulczyn 39, 40, 43, 93, 100, 112
Kulik 175, 419
Kunice Wielkie 222, 224
Kwasiłów 44-46, 48, 58, 137

L
Leśniowice 33, 38, 54, 243, 493
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Liszno 419
Lubartów 430, 432
Lublin 9, 13, 16, 18, 19-24, 26, 27, 29, 30, 31, 37, 38, 40-43, 62, 68, 77, 79, 80, 

82, 86, 91, 93, 97, 103, 117, 121, 122, 126, 131, 133, 135, 147, 149-153, 158, 
163, 164, 178, 186, 193, 198, 206, 215, 218, 224, 227, 242, 265, 266, 273, 
276, 304, 307, 308, 311-313, 327, 356, 377, 379, 394, 402, 409, 422, 427, 430, 
431, 432, 435, 450, 453, 455, 467, 473, 474, 491-497, 499-507 

Luboml 245, 255
Lubrań 297
Lwów 8, 19, 29, 47, 53, 57, 66, 68, 75, 86, 111, 130, 133, 162, 216, 222, 235, 249, 

262, 273, 277, 328, 335, 380, 474, 494, 495, 496, 501, 502, 504, 517, 520, 523

Ł
Łęczna 82, 91, 216, 225, 238, 248, 336, 356, 396, 430, 432, 501, 505 
Łosice 463
Łódź 139, 440, 500
Łysobyki 244
Łyszcz 156-159, 161, 229, 235
Łyszczów 235

M
Maciejów 239
Majdan Krzywowolski 417
Majdan Rybieński vel Rubieński 27, 30, 35, 411, 422, 423, 425-428, 464, 480, 

482-484, 531, 536, 537, 542-545, 547, 549, 550, 554
Majdan Stajeński 400, 401, 464
Marburg 129
Marysin 30, 34, 35, 494
Mogilnica 159, 161
Mołodiatycze 100, 454

N
Nagłowice 17, 19, 22, 37, 45, 48, 50, 51, 53, 56, 59, 66, 72, 76, 84-86, 87, 97, 98, 

99, 105, 115, 163, 165, 170, 180, 187, 188, 215, 485, 494, 495, 496, 497, 499, 
501-504, 506, 507, 514, 516 

Niedziałowice 34, 35, 46, 61, 62, 75, 77, 94, 126, 138, 167, 197, 208, 277, 282, 
286, 288-290, 396, 403, 419, 426, 432, 465, 483, 485

O
Okęcie 263
Oksa 67, 84, 91, 98, 99, 170 
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Olesko 233, 235, 245
Oleśnica 121, 134, 169
Olszanka 100, 125, 193, 194 
Opole Lubelskie 255
Orchów 105
Orchówek 464
Orlean 129
Orzechowiec 93
Ostrów 33, 34, 36-39, 54, 94, 95, 98, 100, 101, 431
Ożarów 31, 176, 178, 186, 187, 255

P
Paryż 222, 353, 357
Pawłów 9, 20, 23, 27, 31, 34, 77, 101, 105, 108, 124, 125, 149, 156, 158-161, 165, 

169, 175, 185, 198, 222, 229, 232, 250, 274, 275, 288, 306, 307, 308, 313, 320, 
321, 327, 328, 341,  356, 358, 364, 381, 382, 385, 387, 396, 397, 413, 416, 417, 
419, 427, 432, 433, 434, 435, 449, 454, 455, 463, 473, 485, 492, 494

Perespa 457
Piaski 121, 122, 180, 193, 219, 330, 499
Pinczów 82
Piotrków Trybunalski 90
Plisków 33, 36-39, 45, 54, 55, 57, 59, 100, 119, 243, 431
Pliszczyn 243
Pławanice 104
Poczekajka 159
Podhorce 241, 245, 351, 474
Podhorce n. Huczwą 463
Pokrówka 322, 323 
Popkowice 54, 78, 88, 99, 100
Przytoczno 244
Puchaczów 413
Puławy 532
Pustotew 37, 44, 45, 48, 49, 125

R
Rahożyce 61, 63, 69, 70, 77, 93, 112, 113, 139, 268, 275, 276, 280-282, 286, 287, 

289, 298, 432
Rakołupy 37, 38, 77, 369 
Ratno 130
Rejowiec 9, 11, 13, 16-19, 22-28, 30, 31, 33-37, 53-55, 61, 67, 70, 73, 75, 76, 

79, 80-93, 97, 98, 101, 102, 104, 106-111, 114-136, 139-142, 146-150, 154, 
155, 156, 158, 162-168, 172, 174-179, 181, 183, 185, 186-190, 192, 194-196, 
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198-202, 204-207, 209, 211, 212, 215-218, 221, 223, 224, 226, 228, 231-236, 
240-251, 256-261, 263-270, 272, 278, 279, 281, 285, 286, 287, 290, 291, 293, 
294, 297-300, 303, 304, 307, 308, 314-318, 321, 323, 324, 327-331, 333-339, 
341-345, 347, 348, 350, 354-369, 371-387, 389, 390, 393, 395-402, 404-406, 
408-414, 416-418, 420-423, 425-431, 434-438, 440-442, 444-450, 452, 453, 
457-465, 468, 470-475, 478-480, 482-490, 492, 493, 496, 499, 501, 503, 505, 
509, 511, 518, 529-554

Rejowiec Fabryczny 13, 35, 54
Rozdoł  219, 222, 235, 238, 328 
Rybie 14, 27, 30, 31, 33,  34-52, 54-64, 66, 75, 78, 84, 97, 103, 105, 107, 111, 

113-115, 118, 120, 121, 131, 132, 135, 137, 139, 151, 154, 157, 162, 168, 175, 
176, 179, 188, 190, 195-200, 202, 207-210, 215, 226, 228, 232-236, 240, 241, 
244, 246, 256, 259, 266, 268-270, 277-282, 285-296, 298-300, 315, 321, 324, 
325, 334, 343, 345, 357, 365, 378, 387, 388, 400, 401, 411, 421-423, 425-429, 
431, 435, 453, 461, 464, 479-485, 489, 509, 518 

S
Sawczyn 7, 8, 19, 28, 53, 67-70, 72, 73, 75, 76, 78, 104, 140, 141, 485, 486, 516
Sawin 77, 122, 225, 331, 413, 496, 
Serebryszcze 138, 224, 225, 316, 457
Siedliszcze 9, 35, 105, 157, 159, 161, 321, 387, 396, 406, 419
Sielec 316
Siennica Różana 17, 19, 20, 28, 31-33, 36-40, 50-52, 54, 55, 57, 59, 60, 69, 77, 

82, 87, 93, 94, 97, 100, 104, 106, 124, 125, 162, 163, 166, 179, 193, 194, 215, 
217, 245, 264, 265, 275, 276, 290, 291, 292, 300, 419, 431, 485, 493, 499

Siennica Królewska 125, 174, 178, 197 
Siennica Nadolna 125, 174, 178
Siennica Wierzbięcina 174, 178 
Sieńsko 65, 66
Skalbmierz 56
Skierbieszów 157, 175
Skorczyce 54, 78, 89, 99, 100 
Skordiów 123, 129
Sobieszyn 240
Sokal 148, 156
Stajne 33, 47-52, 54-60, 63, 64, 77, 88, 100, 105-107, 115, 116, 118, 119, 120, 

122, 124, 125, 127, 134, 156, 168, 169, 172, 176, 197, 198, 199, 208, 215, 
223, 224, 241, 245, 258, 300, 315, 325, 400, 401, 422, 431, 453, 459, 464, 487

Stanisławów 254
Starawieś 452
Staw 224, 240
Stężyca 120, 134, 182, 205, 208, 284, 385, 388
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Stołpie 138, 194
Stryj 474
Suchodoły 193
Szczebrzeszyn 430, 432
Szymanów 380

Ś
Śniatyń 254
Świerże 283, 393, 419

T
Tarnogóra 393, 419
Tarnogród 230, 430, 432
Tarnopol 256
Tarnów 40, 244
Tarzymiechy 106, 124, 162
Telatyn 457, 458
Temerowce 486
Topola 53, 55, 56, 66, 80, 511, 513 
Trembowla 254 
Turka 121, 129
Turobin 419

U
Uher 60, 69, 70, 128, 139, 185, 202, 211, 246, 262, 267, 275, 276, 287, 299, 343, 

433, 454, 483, 499,   
Urzędów 54, 89

W
Wagram 353
Warszawa 85, 88, 181, 253, 261, 337, 339, 353, 358, 361, 362, 372, 380, 402, 

427, 428, 442, 445, 455, 467, 489, 515, 526, 527
Watykan 242
Weremowice 60, 61, 69, 77, 113, 127, 128, 139, 202, 211, 246, 275, 276, 280, 

281, 286, 287, 288, 289, 291, 432
Wereszcze 19, 35, 60, 66-68, 72, 74-76, 78, 82, 93, 105-107, 109, 111, 113, 115, 

118, 119, 121, 131, 132, 135, 168, 176-179, 188, 190, 195, 196, 198, 200, 208, 
210-212, 215, 226, 228, 232, 234, 244, 256, 277, 287, 288, 290-293, 296, 298, 
315, 334, 387, 388, 435, 453, 509 

Wereszcze Duże (Wereszcze Królewskie) 67, 69, 71, 75, 77, 140, 176, 194, 
208, 280, 300 
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Wereszcze Małe (Wereszcze Szlacheckie) 19, 28, 30, 33, 35, 53, 54, 61, 63, 
73, 75, 76, 78, 97, 104, 107, 118, 139, 140, 141, 202, 208, 210, 211, 240, 241, 
246, 259, 270, 275, 277, 278, 281, 287, 298, 299, 300, 321, 325, 345, 365, 
382, 400, 406, 411, 416, 417, 423, 431, 464, 479, 481, 483, 485, 516, 529-554 

Wierzchowiny 235
Wierzchownia Kobylska 19, 47, 48, 137, 277 
Wilkołaz 272
Włodawa 18, 41, 163, 164, 224, 497, 505
Wojsławice 33, 37, 54, 331, 341, 396, 413, 419, 492
Wola Blizocińska 244
Wola Chojeńska 159
Wola Kobylska 19, 30, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 63, 79
Wola Krupska 169
Wola Siedliska 159
Wola Siennicka 60, 87, 94, 106, 396
Wola Wereszczyńska 93
Wola Żulińska 123, 134, 244
Wożuczyn 246, 261
Wólka Kańska 419, 435
Wólka Rejowiecka 26, 35, 188, 241, 321, 365, 378, 386, 388, 393, 395, 397, 400, 

401, 406, 411, 420, 423, 431, 435, 438, 453, 464, 475, 479, 480, 483, 529-554
Wywła 50, 52

Z
Zagroda 69, 70, 113, 139, 235, 275, 277, 282, 295, 432
Zakliczyn 124
Zalesie 323, 435
Zamość 24, 27, 264, 265, 266, 276, 313, 366, 411, 417, 430, 432, 492, 497, 499
Zawołotowska 474

Ż
Żdżanne 20, 59, 69, 77, 93, 94, 97, 101, 102, 235, 282, 419, 431, 485 
Żdżarka 39, 40, 43, 100, 112 
Żółkiewka 419
Żółkiew 93
Żółtańce 108
Żulin 121, 123, 124, 132, 133-136, 159, 169, 207, 339, 487
Żurawno 53, 140, 486
Żydaczów 53, 486
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