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Genealogia nie tylko z akt
metrykalnych
Zastosowane w przypisach skróty: APW – Archiwum Państwowe w Warszawie; ASC – Akta Stanu Cywilnego; UMZ – urodzenia, małżeństwa, zgony; KH – księga hipoteczna; HW – Hipoteka Warszawska;
o/ – oddział archiwum w; par. – parafia; EA – ewangelicko-augsburska; RK – rzymsko-katolicka; T – tom;
R – rocznik; KNW – kancelaria notariusza warszawskiego.

B

adania genealogiczne wydawały mi się zawsze nieco monotonne. Dostajesz księgę „swojej” parafii, wyszukujesz potrzebną metrykę, przenosisz dane do swojego drzewa/kartoteki, sięgasz po
następną itd., itd. Dodatkowo zbierane tą metodą dane nie zawsze i nie do końca są wiarygodne.
Wg jednej metryki ślubu przodek urodził się w Baniach1, wg aktu następnego małżeństwa, tej samej

osoby, w Obrzycku leżącym od Bani ponad 180 km2. W jednym dokumencie cioteczny pradziad,
występujący jako ojciec chrzestny siostrzenicy żony, w roku 1852 ma 42 lata3, a trzy lata później,
jako ojciec chrzestny siostrzeńca żony, brata rodzonego poprzedniej chrześnicy, ma już lat 484, czyli
przez trzy lata kalendarzowe przybyło mu pięć lat życia.
Jednak uważne wczytanie się w metryki otwarło przede mną ciekawszą stronę życia moich
przodków. Dokumenty zawierające przede wszystkim dane genealogiczne, stały się wstępem do
uzyskania pozornie niezbyt z nimi związanych informacji.
Impulsem do ich poszukiwań była wzmianka umieszczona w akcie zgonu pierwszej małżonki prapradziada, informująca, że był on właścicielem domu w Warszawie o numerze hipotecznym
13985.

Fragment aktu zgonu Doroty Karoliny z Kortzkich Klawowej z 1844 roku

Dzięki Taryffie domów z 1852 roku6 i zawartym w niej planom poszczególnych ulic z zamieszczonymi na nich obrysami posesji mogłam ustalić, że parcela nr hip. 1398, mieściła się przy ulicy
Marszałkowskiej, od strony wschodniej i że był to trzeci dom od narożnika z ulicą Świętokrzyską.
Miejsce i obrys na planie nie mówiły jednak niczego o jego zewnętrznym wyglądzie.
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APŁ, ASC w Warcie, 39/347/0/-/20, UMZ rok 1818, akt 9.
APW, ASC par. EA w Warszawie, 72/180/0/-/1, UMZ rok 1829, akt 30.
APW o/Grodzisk, ASC par. RK w Żbikowie, 73/80/0/-/53, UMZ rok 1852, akt 68.
APW o/Grodzisk, ASC par. RK w Żbikowie, 73/80/0/-/59, UMZ rok 1855, akt 34.
APW, ASC par. EA w Warszawie, 72/180/0/-/15, UMZ rok 1844, akt 130.
H. Świątkowski, Taryffa domów miasta Warszawy i Pragi z planem ogólnym i 128 szczegółowych planików ulic i domów,
Warszawa 1852, ryc. 37.
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Fragment planu ulicy Marszałkowskiej z zaznaczonymi zabudowaniami, z 1852 roku

Przeglądając w Bibliotece Narodowej czasopismo „Kłosy” z 1867 roku, znalazłam rycinę wg rysunku Gersona, ukazującą tramwaj konny. W jej tle widać domy stojące na tym odcinku ulicy7. To już był
jakiś ślad, ale nie byłam pewna, czy ich wygląd na rycinie w pełni odpowiadał rzeczywistości.

Rysunek W. Gersona przedstawiający domy przy ulicy Marszałkowskiej w 1867 roku

7

„Kłosy” 1867, T. 4, nr 88, s. 116.
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Rozpoczęłam więc, poszukiwanie fotografii tego odcinka ulicy Marszałkowskiej z okresu zanim
przebito tam ulicę Moliera i wybudowano nowe domy. Mimo wielu portali w Internecie zawierających stare zdjęcia Warszawy8, wielu archiwów cyfrowych w sieci9 i zbiorów z archiwów i bibliotek
warszawskich, niestety udało się znaleźć zdjęcia tylko fragmentów całej pierzei10.

Zdjęcia z początku XX wieku przedstawiające ten sam odcinek w różnym ujęciu

Zdjęcia budynku stojącego na narożniku Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, przed likwidacją
zdobień fasady a nawet już po ich likwidacji, pozwalają stwierdzić, że Gerson na swoich rysunkach
wiernie oddawał detale architektoniczne. Dom pod numerem hipotecznym 1398 możemy zobaczyć
na dalekim planie, na – przedstawiającym dom Towarzystwa Ubezpieczeń „Rosja” – zdjęciu z 1905
roku. Wprawdzie, mimo że jego wygląd zasadniczo zgadza się z opisem z księgi hipotecznej i rysunkiem Gersona (liczba okien, piętro, brama) to – z powodu innego kształtu dachu – nie odpowiada
dokładnie wyglądowi na rycinie. Oczywiście, w ciągu prawie czterdziestu lat, jakie upłynęły od chwili powstania rysunku do chwili wykonania zdjęcia, dach budynku – być może w celu podwyższenia
i powiększenia okien pierwszego piętra – został zapewne przebudowany, chociaż nadal widnieją
na nim trzy kominy. A więc – biorąc to pod uwagę – wydaje się, że z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że tak właśnie, jak na rycinie w „Kłosach”, wyglądał dom mojego prapradziadka
w czasach, kiedy był jego własnością (1831-1846).

Dom przy ulicy Marszałkowskiej nr hip. 1398 w 1867 roku fragment rysunku W. Gersona
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np. http://www.stalus.iq.pl/show.php/idc/12 (dostęp 12-02-2018); http://www.warszawa1939.pl/fotoplan (dostęp 12-02
-2018).
http://f bc.pionier.net.pl/pro/zrodla/ (dostęp 12-02-2018).
Zdjęcia pierwsze i drugie http://www.warszawa1939.pl/widok/marszalkowska-b (dostęp 24-02-2018), zdjęcie trzecie
pocztówka z epoki w zbiorach własnych.
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Wzbogacona o wiedzę dotyczącą zewnętrznego wyglądu domu zapragnęłam poznać jego układ
wewnętrzny i urządzenie. Prawdopodobieństwo znalezienia jakichkolwiek informacji na ten temat
było niewielkie, ale zachęcona pierwszym powodzeniem zaczęłam szperać w innych, poza metrykalnych źródłach.
Na pierwszy ogień poszły znajdujące się już w archiwum księgi hipoteczne. Następnie miałam
zamiar udać się do sądu hipotecznego celem przeszukania ksiąg jeszcze tam przetrzymywanych, ale
okazało się to już niepotrzebne.
Księga Hipoteczna nieruchomości nr hip. 1398 zachowała się prawie w całości i w całości jest
przechowywana w archiwum warszawskim. Jej zawartość pozwoliła mi na poczynienie dalszych
ustaleń odnośnie mieszkania moich przodków. Do księgi w zbiorze dokumentów dołączony był plan
posesji11. Dzięki niemu mogłam zweryfikować znalezione później opisy.

Plan posesji nr hip. 1398 przy ulicy Marszałkowskiej

11

APW, HW, 72/662/0/-/2088, KH 1398.
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W tej samej księdze hipotecznej znalazłam również szereg innych informacji. Dom przy ulicy
Marszałkowskiej nr hipoteczny 1398, dwa lata przed nabyciem go przez Jana Henryka, wystawiono,
z powodu ciążących na nim długów, na licytację. Jednym z wymogów licytacyjnych był dokładny
opis licytowanej posesji. Znacznie dokładniejszy od tego, jaki zamieszczano w standardowym akcie
sprzedaży domu, spisywanym u notariusza przez nabywcę i zbywającego. Dzięki temu jest to kopalnia informacji.
Dowiadujemy się więc, że: „Dom pod liczbą 1398 jest murowany, dachówką pokryty, z ośmioma
dymnikami w dachu, z oknami oszklonymi od przodu i dymnikami od tyłu. Wchody dwa dla kominiarzy i cztery kominy prostowane nad dach, wapnowane. Na dole brama duża, w której drzwi na
pół otwierające się, dalej sień przechodnia, sklep z dubeltowymi drzwiami, z których jedne na pół
szklane a drugie drewniane. Izba od tyłu o dwóch oknach. Także piekarnia o jednym oknie, w której
jest piec do pieczenia chleba murowany. Izba od przodu o dwóch oknach, pokój od przodu o dwóch
oknach, gabinet z małym okienkiem na ogród wychodzącym, pokój mały od tyłu o jednym oknie
dużym i jednym małym. Piwnica murowana sklepiona, do której schody drewniane. Z sieni na dole
będącej są schody drewniane na górę pierwszego pietra prowadzące, na której są przegrody do
składu zboża i mąki. Z tejże góry pierwszego piętra, są także schody drewniane na drugie piętro
prowadzące i na tej górze są także przegrody do zsypu zboża i mąki.
Przed tym domem od ulicy są kobylice drewniane12, malowane z drągami blachą pokrytymi.
Z sieni wyszedłszy na podwórze po prawej stronie jest studnia, czyli pompa balami cembrowana
z korbą żelazną a za nią stoi spichlerz murowany dachówką pokryty, pod którym piwnica murowana
sklepiona i do tej schody drewniane.
Na dole zaś tego spichrza jest izba kuchenna o jednym oknie, dalej izba wielka do składu o trzech
oknach z żelaznymi kratami i izba mała o jednym oknie, do której wchód z młyna przylegle stojącego. Z dołu od podwórza są schody drewniane stolarskiej roboty na pierwsze piętro prowadzące, na
którym ganek drewniany wzdłuż podwórza z sztachetkami drewnianymi, w rogach obydwóch tego
ganku są kurniki z desek porobione. W środku tego ganku drzwi do spichrza, w którym okien cztery
z kratami żelaznymi i przegrody do składu mąki i zboża znajdują się. Także na tymże piętrze izdebka
mała o jednym oknie. Z spichrza powyższego są schody drewniane na górę młyna do drugiego piętra
prowadzące i też znajdują się przegrody do zsypu zboża i mąki. Także w tymże młynie jest winda do
pierwszego piętra.
Z prawa zaś podwórca jest młyn, deptak zwany, z wszystkimi rekwizytami młynarskimi, o czterech kamieniach, czyli dwóch gankach, murowany, dachówką pokryty, obok którego stajnia na konie.
Nad młynem i stajnią są góry na pierwszym i drugim piętrze do układania zboża urządzone z schodami podwójnymi drewnianymi. W dachach zaś tego młyna jest z tyłu od ogrodu dymników siedem
z oknami szklanymi, od podwórka zaś dymników dwa, z których w jednym winda do wciągania zboża.
Okien dwa dużych szklanych we młynie i wchód z podwórza do tegoż młyna, przy którym drzwi na
pół otwierają zasię. Z tego młyna są dwa wchody, do stajni łącznie stojącej jeden wchód, do tejże
stajni z podwórza i jeden wchód z tejże stajni na ogród, przy którym jest i komórka na skład siana
przystawiona.
Po lewej zaś stronie podwórza jest drwalnia drewniana z desek i deskami pobita, dalej po tejże
stronie stajnia murowana dachówką pokryta i górą skład siana. Pomiędzy tą stajnią a stajnią przy
młynie będącą jest kloaka drewniana z desek o dwóch wchodach. Pod młynem na podwórzu są chlewy do karmienia wieprzy, drewniane z bali tartych, deskami pobite.
Dom powyższy opisany, ma szerokości około łokci 40, długości i około łokci 44 mniej więcej”13.
12

13

Rodzaj drewnianych poręczy do wiązania koni. Konieczność istnienia takich urządzeń przed domem świadczy o przybywaniu doń dużej liczby gości lub interesantów. Przed piekarnią to nie dziwi.
APW, HW, 72/662/0/-/2088, KH 1398, k. 61-62.
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Widzimy więc, że zamożny piekarz, jakim był Jan Henryk Klawe, miał dom, a właściwie gospodarstwo w pełni odpowiadające jego potrzebom. Piekarnia z dużym piecem chlebowym, która pewnie
oprócz podstawowych zadań dodatkowo ogrzewała cały dom, była jego warsztatem pracy. Obok
piekarni sklep, do którego prowadziły oszklone drzwi, zapewniał szybki zbyt świeżo upieczonych
chleba i bułek. Zabezpieczenie szklanych drzwi wejściowych pełnymi drzwiami drewnianymi, zamykanymi, gdy nie sprzedawano pieczywa, dawało poczucie bezpieczeństwa. Kilka dużych pokoi recepcyjnych na parterze budynku oraz pokoi sypialnych na piętrze rozwiązywało potrzeby mieszkaniowe rodziny. Kuchnia i pomieszczenia dla pracowników mieściły w części gospodarczej, w budynku
spichrza. Duża powierzchnia miejsca przeznaczonego na przechowywanie zboża i młyn, deptak –
czyli napędzany kieratem poruszanym przez drepczące w koło konie, wskazywały, że piekarz starał
się uniezależnić od sprzedawców mąki, obniżając tym samym koszty wypieku pieczywa. Obecność
obszernych stajen, kurników i chlewika pozwalają nam przypuszczać, że gospodarstwo rodziny było
w dużym stopniu samowystarczalne, bo i ogród zapewne dostarczał warzyw na bieżące potrzeby.
Tak szczegółowy opis budynku odmalowywał nie tylko warunki, w jakich toczyło się życie
codzienne rodziny, ale i dawał wyobrażenie o życiu i wyglądzie rzadko opisywanych fragmentów
ówczesnej Warszawy z pierwszej połowy XIX wieku.
Do pełniejszej i satysfakcjonującej mnie wiedzy brakowało mi jednak wyglądu domowych wnętrz.
Wydawało się, że w tej kwestii będę niestety musiała pozostawić pole własnej wyobraźni i że moja
ciekawość pozostanie niezaspokojona. Okazało się jednak, że się myliłam.
W XIX wieku władze Królestwa Polskiego, obok różnych podatków, pobieranych z każdej nieruchomości i szeregu opłat skarbowych, pobierały też tzw. opłatę stemplową od spadków. Według
Art. 55 ustawy o przepisach stemplowych „za podstawę do ustanowienie wysokości spadku służyć
będzie Kontroli Skarbowej inwentarz urzędownie sporządzony lub specyfikacja prywatna, na rzetelność wykazania wszelkich funduszów spadkowych zaprzysiężona”14.
Gdy w 1844 roku zmarła pierwsza żona mojego prapradziadka, Dorota Karolina z Kortzkich15, taki
inwentarz został sporządzony. Jan Henryk, szczęśliwym dla mnie zrządzeniem losu, nie miał czasu
na sporządzanie „specyfikacji prywatnej” tylko zlecił sporządzenie inwentarza kancelarii notarialnej.
Dzięki temu inwentarz spisano bardzo dokładnie i szczegółowo i jest niezwykle cennym dokumentem dla potomnych16.
Zanim do niego dotarłam musiałam sięgnąć do kolejnych źródeł, ale nie było to bardzo trudne.
Z wpisów w księdze hipotecznej domu wiedziałam, że większość spraw Jana Henryka Klawe prowadził w tym czasie notariusz warszawski, Józef Noskowski. Podobnie jak akta z większości warszawskich kancelarii notarialnych, także akta z jego kancelarii, przechowywane są w Archiwum Państwowym na Krzywym Kole. Uważne kartkowanie zachowanych inwentarzy sporządzanych w niej akt,
pozwoliło na szybkie odnalezienie dokumentu. Na szczęście Noskowski bardzo solidnie prowadził
swoją kancelarię i inwentarze spisywane były w sposób czytelny17.
W roku 1844, czyli na dwa lata przed sprzedaniem domu przy ulicy Marszałkowskiej, a po 12
latach zamieszkiwania w nim prapradziadka, urządzenie części mieszkalnej nie przedstawiało się
zbyt zamożnie, ale wygodnie. W inwentarzu spisanym przez urzędnika nie zaznaczono, w których
pomieszczeniach znajdowały się wymienione meble i inne sprzęty, jednak po kolejności spisu możemy się domyślać, gdzie je postawiono.

14

15
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17

Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Skarbu. T. VII Przepisy stemplowe, Warszawa 1867,
s. 41.
APW, ASC par. EA w Warszawie, 72/180/0/-/15, UMZ rok 1844, akt 130.
APW, KNW Józefa Noskowskiego, 72/741/0/81, akt 7216.
APW, KNW Józefa Noskowskiego, 72/741/0.
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Początek inwentarza pośmiertnego sporządzonego w kancelarii Józefa Żbikowskiego
w 1844 roku

W głównym pomieszczeniu, czyli zapewne salonie, stały prawdopodobnie „kanapa jesionowa,
sześć krzeseł, dwa fotele włosem wyściełane włosiennicą kryte i takiż stół przed kanapą” oraz być
może „komoda i szafka jesionowe oraz lustro w złoconych ramach”. Również „zegar stojący w szafie”
mógł należeć do wyposażenia największego pokoju. „Stół stary z klapami, szafka kątowa do szkła
i sześć krzeseł wyplatanych i mały stolik stary” stały najprawdopodobniej w jadalni, jak również
„kanapa olszowa, sześć krzeseł i stół brzozowy jadalny, składany i sześć krzeseł takichże”. Na stole
jadalnym, dla wygody stołowników stawiano zapewne „postumencik czarny z dwiema flakonikami
do octu i oliwy, dwie solniczki i garnuszek do musztardy”.
„Kantorek staroświecki jesionowy i biurko olszowe stare” oraz „sofka stara i stolik mały okrągły” mogły stać w gabinecie. Ściana w gabinecie pewnie była miejscem gdzie wisiał „zegar ścienny
Norymberski”.
W sypialni małżeńskiej stało zapewne „łóżko olszowe, tualetka (sic!) z lustrem, szafa olszowa
do sukien oraz komoda szara, jesionowa”. Gdzie natomiast znajdowały się dwa duże lustra – „lustro
mniejsze w złoconych ramach” i „lustro w mahoniowych ramach” – trudno powiedzieć. Pierwsze może w sypialni, na ścianie przeciwległej do lustra z toaletki a drugie wisiało przypuszczalnie
w przedpokoju.
„Cztery spluwaczki” rozstawiono zapewne w kątach pomieszczeń, gdzie bywające w domu
osoby używające tabaki pojawiały się najczęściej.
W tak umeblowanych pokojach, sporządzający inwentarz urzędnik nie odnotował obecności
żadnych specjalnych ozdób czy obrazów. Nie zanotował też obecności książek, choć w protestanckim domu powinna być przynajmniej biblia lub zbiór psalmów. Jedyne widniejące w spisie przedmioty, jakie mogły mieć charakter ozdobny, to „trzy figurki porcelanowe i sztuk pięć różnych figurek drewnianych”.
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Kuchnię znajdującą się w oficynie urządzono bardzo skromnie – „trzy szafy kuchenne stare, stół
duży ordynaryjny i pięć stołków ordynaryjnych”, natomiast znajdowało się w niej dużo przeróżnych
sprzętów. „Balia, dwa szafliki, wanienka, druga balia, dwie konewki i szafliki z drewnianemi (sic!)
obręczami” służyły do noszenia i przechowywania wody, mycia warzyw i mięsa (a może również
do mycia ciała) oraz przetrzymywania ryb świeżych, jedzonych w czasie postu. Funkcje gotowania
i przygotowywania potraw pełniły: „kocioł duży, trzy sagany z pokrywami, kocioł mały, dwa rondle
i durszlak, dwie brytfanny, miedziane wagi, cztery różne sagany żelazne, dwa rożny, dwie patelnie,
siekacz z dwoma nożami, piecyk i młynek do kawy, miednica mosiężna”.
Liczba nakryć stołowych nie była zbyt imponująca. Być może ich część schowano z jakichś
przyczyn przed urzędnikiem, a może było ich niewiele, bo rodzina wiodła po prostu skromne życie.
W inwentarzu zapisano tylko: „Dwie tace blaszane lakierowane, ośm (sic!) par filiżanek fajansowych,
dziesięć talerzy z rosyjskiej porcelany, dziesięć szklanek, ośm kieliszków, karafka, kufelek i łyżek
cynowych czternaście, noży i widelcy (sic!) par dziewięć”. Do tego sztućce większej wartości – „sześć
łyżek stołowych srebrnych próby dwunastej wagi łutów trzydzieści cztery, łut po kopiejek pięćdziesiąt, sześć grabek srebrnych próby dwunastej wagi łutów trzydzieści cztery, łut po kopiejek pięćdziesiąt, sześć łyżeczek do kawy próby dwunastej wagi łutów dziewięć oraz sześć trzonków do noży
próby dwunastej wagi łutów osiemnaście łut po kopiejek pięćdziesiąt”. Ich ostrza prawdopodobnie
wykonano ze stali i według urzędnika nie zasługiwały na wzmiankę.
Na wychodzących po zmroku na podwórze i do zabudowań gospodarskich, lub do „kloaki”,
czekały w kuchni przygotowane „cztery lampy blaszane” w których zapalano osłoniętą przed
wiatrem, a także w obawie przed zaprószeniem ognia, świecę lub knot. Ostrożność była szczególnie
ważna w domu piekarza i młynarza, gdzie, mimo murowanych budynków i pokrycia dachów niepalnymi dachówkami, znajdowało się dużo materiału łatwopalnego, jak ziarno, siano dla licznych koni
i drewno do palenia pod piecem piekarniczym.
Lampy blaszane mogły też służyć do oświetlania izb, zwłaszcza na facjacie, chociaż pokoje
oświetlano również świecami. W inwentarzu pisarz odnotował: „lichtarzy posrebrzanych małych
cztery i cztery lichtarze mosiężne”.
W części inwentarza dotyczącej piekarni zapisano: „szafa do chleba i sześć skrzyń do mąki, stół
z szalami i gwintami mosiężnymi, ćwierć z mosiężnymi obręczami i garniec, półgarnca, kwarta i inne
miary blaszane, szale blaszane”. Do przynoszenia i odmierzania wody stały „dwa kubły, dwa skopki z żelaznymi obręczami”. Natomiast do przygotowywania wypieków i farszów „dwa duże koryta
i jedno małe do robienia ciasta”, kocioł miedziany i blach do ciast żelaznych trzynaście”.
Nie tylko wystrój domu interesował podatkobiorcę ale również bardzo szczegółowo opisał wyposażenie stajni i wozowni . A więc stały tam do obsługi piekarni i młyna dwa wozy kute, w tym jeden
pojedynczy – zapewne służący do wożenia lżejszych towarów, może do rozwożenia pieczywa.
Do własnego użytku właściciele domu mieli „brykę pojedynczą, brykę podwójną i kocz ciemnozielony z fordeklem”. Do tego „parę koni siwych” paradnych, „siedem koni gniadych”, które pewnie,
zależnie od potrzeb, służyły do pracy albo zaprzęgano je do bryki oraz „osiem koni młynowych”,
które na zmianę obracały kieratem, napędzając mechanizmy we młynie.
Z uprzęży zanotowano tylko: „para szorów angielskich bez ozdób” – pewnie do bryki, „para
chomont i chomont (sic!) pojedynczy” – zapewne do wozów. Ponieważ na długotrwającą reperację
urwanego lub uszkodzonego koła przy którymś z wozów (a co za tym szło – na przestoje w pracy),
dbały o sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa rzemieślnik nie mógł sobie pozwolić, trzymano
w zapasie „cztery koła niekute nowe i trzy koła kute”. W stajni stała też „lada do sieczki”, żeby na
bieżąco można było przygotowywać paszę dla koni.
Gospodarstwa dopełniały dwie krowy, których mleko i wytworzone z niego sery urozmaicały
domowy jadłospis.
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Na tych zapisach nie kończył się inwentarz sporządzony przez notariusza. Poznajemy z niego
również stroje, jakie piekarz z małżonką nosili w połowie XIX wieku. Żona ubierała się jak typowa
przedstawicielka swojej grupy społecznej, bardziej plebejskiej niż pańskiej. A więc dostatnio, ale bez
jedwabi, koronek i sukien z krynolinami. Podstawą jej odzienia były koszule i spódnice oraz kaftaniki i chusty, a na potrzeby domowe – szlafroki. W inwentarzu odnotowano też okrycia zwierzchnie:
„salopa zielona kunami podbita, salopa sukienna brązowa, salopa czarna atłasowa na wacie, szlafrok
czarny mantynowy na wacie, trzy szlafroki różne, pięć różnych sukien perkalowych i płócienkowych,
chustka czarna francuska ze szlakiem, chustka zielona francuska ze szlakiem, dwie małe chusteczki jedna wełniana druga krepowa, dwanaście koszul różnych, sześć spódnic różnych barchanowych
i płóciennych, kołnierzyków różnych cztery, sześć chusteczek białych do nosa, cztery kaftaniki,
siedemnaście par pończoch różnych, kapelusz ryżowy, drugi aksamitny”.
Również jej biżuteria była bardzo skromna: „Pięć sznurków granatów z zameczkiem złotym
z granatami, pierścionek złoty z szmaragdzikiem i małemi (sic!) brylancikami w koło, ślubna obrączka i mały pierścioneczek złote, złoty zegarek damski z otokiem złotym.”
Natomiast pan piekarz, mój prapradziadek, utrzymujący kontakty nie tylko w obrębie swojej
społeczności, ale również z urzędnikami miejskimi i władzami cechowymi, ubierał się bardziej
z pańska. W jego szafie spisano: „Szuba szopami podszyta ciemnozielonym suknem kryta, płaszcz
szaraczkowy z sukienną podszewką, surdut czarny, dwa surduty letnie, spodni sukiennych dwoje,
spodni letnich par pięć, koszul sztuk dziesięć, kamizelek pięć, skarpetek par dziesięć, gatek par
sześć, chustek na szyję sztuk osiem, chustek do nosa sztuk pięć, szlafrok na wacie, butów par cztery,
dwa kapelusze, jedna furażerka”, a do tego „frak i spodnie czarne, pantofli para jedna” oraz „zegarek
złoty, cylinder oraz zegarek srebrny.”

Fragment tego samego inwentarza z 1844 roku, dotyczący garderoby męskiej
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Wprawdzie nie zachowały się żadne zdjęcia prapradziadków, ale mając tak dokładne opisy ich
domu, mieszkania i garderoby oraz zapisany we wspomnieniach jednego z prawnuków, że „prapradziadek był bardzo przystojnym mężczyzną, wysokim jak wszyscy Klawowie”18, jestem w stanie sobie
go wyobrazić. Bardzo to pomaga w badaniach genealogicznych. Przodkowie stają się żywymi ludźmi, a nie tylko zapisami w drzewie genealogicznym.
Natomiast wracając do inwentarzy pośmiertnych, to za ich pomocą możemy badać nie tylko
aktualny stan posiadania przodków. Czasami pozwalają one również na poznanie ich rozwoju (lub
upadku) majątkowego i społecznego. W przypadku mojego prapradziada, omawiany wyżej inwentarz mogłam zestawić ze sporządzonym po jego śmierci inwentarzem z 1874 roku, znajdującym się
w księgach pozostałych po kancelarii innego warszawskiego notariusza Józefa Żbikowskiego19.

Początek inwentarza pośmiertnego sporządzonego w kancelarii Józefa Noskowskiego
w 1874 roku

Oprócz wielu przedmiotów wymienionych w poprzednim inwentarzu, (ale tu z dodatkiem przymiotnika „stare” albo „znoszone”), znajdujemy w nim sprzęty i przedmioty zbytku wskazujące na
znacznie wyższy poziom cywilizacyjny gospodarstwa prapradziadka i większą jego zamożność
pod koniec życia. W pokojach pojawia się „stół fornirowany, dywan strzyżony i kotara wełniana”.
Pan domu miał do swojej dyspozycji „Fotel włosiem wyściełany, skórą obity i trzy poduszki skórzane włosiem wyściełane”. Pojawiło się szereg sprzętów służących do utrzymania higieny osobistej:
„wanna drewniana, umywalnia jesionowa i wanienka do moczenia nóg cynowa”, oraz do porządnego wyglądu ubrań: „żelazko mosiężne do prasowania służące”. Pojawiły się również przedmioty
służące uprzyjemnianiu sobie dnia codziennego. „Tabakierka rogowa” wskazuje na używanie przez
pana domu tabaki. A „młynek do kawy blaszany, maszynka do kawy mosiężna i piecyk do parzenia
18
19

Rękopis wspomnień Zygmunta Ezupowicza przechowywany w zbiorach rodzinnych.
APW, KNW, Józefa Żbikowskiego, 72/805/0/-/81, akt 10209/1430.
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kawy”, sugerują, że był kawy miłośnikiem. Natomiast pozycja „samowarek mosiężny”, odnotowana
w zdrobniałej formie, może wskazywać na nieduże ilości gotowanej wody a więc i ewentualnie pitej
herbaty.
Porównując ten inwentarz z poprzednim, którego zapisy świadczą, że do mycia mogła wówczas
służyć tylko balia, wodę gotowano w garnku a ubrania po czyszczeniu czy praniu, zapewne, co najwyżej strzepywano, żeby nie były nadmiernie pogniecione, (bo o żelazku nie wspomniano) to należy
uznać że postęp, wynikający ze zwiększonych potrzeb osobistych rodziny, mamy nie mały. A pojawienie się „lampki małej do nafty” wskazuje na to, że do domu prapradziadka dotarła też nowoczesność, bowiem lampy naftowe weszły w powszechniejsze użycie nie dawno jak na owe czasy, bo
około dziesięciu lat wcześniej.
A więc niewielka wzmianka w księdze metrykalnej, jaką, wobec skoncentrowania się na badaniach genealogicznych, można było uważać za być może ciekawy, ale dla badań genealoga nie
najważniejszy przyczynek, stała się wstępem do uzyskania wiedzy o otoczeniu i warunkach, w jakich
spędzali codzienne życie moi przodkowie.
Zawsze zazdrościłam tym badaczom przeszłości rodzin, którzy dysponują licznymi listami
i diariuszami przodków. Po mojej rodzinie nie zachowały się niestety takie świadectwa. Szczęśliwie, dzięki źródłom, które, mimo strat, można jednak odnaleźć w archiwach państwowych, również
historia rodzin pozbawionych, na skutek wojny, powstań czy pożarów domowego archiwum, może
stać się bogatsza i pogłębiona. 
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