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2 *Abdank*

HABDANK - Genus Polonicum ... Et V1fl m
ea ad aliena ambienda proni.

ABDANK - Ród polski ... a mezowie w mm
sklonni do ubiegania sie. o cudze.

Jan Dlugosz, IIlJignia, 24

Opisanie herbu
Sa biale trak tury w polu czerwonym. Inni mOWla, ze jest

litera M przewrócona do góry i niejako powtórzona. Najlepiej

go okresli, kto z Kromerem ... powie, ze jest litera W Polakom
i wszystkim Slowakom zwyczajna, w polu czerwonym. Nad
helmem korona, w koronie takaz druga litera ..

Kasper Niesiecki, Herbarz, II, l

Legenda herbowa

W górze Wawel, na której teraz zamek krakowski, z tej
strony, która nad Wisla stoi, smok sie pokazal ... Jadowita byla
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bestyja: bo nie tylko, ze powietrze tchem swym trula, ale
tez z legowiska swego na poblizsze wypadajac czy ulice, czy
przedmiescia, znaczna kleska ludzi i bydla, napchac sie do sytosci
ledwo kiedy mogla. Skuba nazwiskiem, prostego gminu czlowiek,
ciezka sasiadów swoich strata wzruszony, przeciwko pospolitemu
nieprzyjacielowi taki fortel wymyslil. Cielecia swiezo odartego
skóre smola, siarka i zagwia zapalona tak ksztaltnie wytkal,
ze zdrady nie poznala bestyj a, az razem z zguba swoja i w progu
jaskini podrzucil.. Zglodniala rano wychodzi zwyklym sladem
na oblów i co najpierw napadla, to chciwie calkiem polknela.
Tymczasem zapalona od ukrytego ognia tlusta materyj a tak
wielkim pozarem w wnetrznosciach rozgorzala, ze lubo dosyc
szczodrze Wisle pijac wody chlysnela, przeciez od niego wpól
rozsadzona, zdechla. Swiadkiem tego jest i po dzis dzien jeszcze
w Krakowie, w wydrazonej skale jaskinia gleboka, która smocza
jama zowia. Krakus tedy, w nadgrode fortunnego przemyslu,
Skubie litere W pierwsza od slów Waz, czyli tez od Wawelu
góry, za herb nadal.

K a.>per Niesiecki, Herbarz;, II, 1- 2

Herbowni
ANKWICZ * BARDZINSKI * BESZEWSKI *
BIALOBRZESKI * BIALOSKÓRSKI * BIELIN-
SKI * BOGUCKI * BOROWSKI * BORZYKOW
SKI * BORZYMINSKI * BRAM * BUCZACKI *
BUDZISZEWSKI * BYSTRZEJOWSKI * CHO-
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4 * Abdank*
JENSKI * CHORY~SKI * CIEKLI:\SKI * CZAR
KOWSKI * CZELATYCKI * DABROWSKI *
DLOTO * DUNIKOWSKI * GASZTOLD * HARA

BURDA * JAZLOWIECKI * JUGOSZEWSKI *
KIELCZOWSKI * KLONOWSKI * KOLACZ
KOWSKI * KONARSKI * KOSOWSKI * KOWAL
SKI * KOZIETULSKI * KOZUBSKI * KROBA
NOWSKI * KUNICKI * LESZCZYNSKI * LEWI
KOWSKI * LIDZBINSKI * MAGNUSKI * MAL

CZEWSKI * MALECHOWSKI * MIKOLAJEW
SKI * MILKOWSKI * MLYNKOWSKI * OBOR
NICKI * OBORSKI * PEKOSLAWSKI * PIOTRA
SZEWSKI * PRZEBOROWSKI * PRZEZWICKI·*

PSARSKI * RADZANOWSKI * RAJMIR *
ROGOWSKI * ROGOZINSKI * ROGUSKI *
RUDZKI * SKARBEK * SKORASZEWSKI *
SKUBA * SLOMOWSKI * STARSKI * SUCHO

DOLSKI * SWOSZOWSKI * SCZYJENSKI *
TWORZYANSKI * WARSZYCKI * WAZENSKI *

WOJENKOWSKI * WOJEWÓDZKI * WOLCZEK
WYCHOWSKI

Oprócz tu wymienionych tak sam Niesiecki pózniej, jako
tez Kuropatnicki. Wieladko i inni heraldycy nastepujace familie
do herbu tego dodaja:

BEJNAR T * BOLENSKI * BORZYMSKI * CZA
HORSKI * DOWGIALO * DOWGIALOWICZ *
DWORAKOWSKI * EYGIRD * GAMBARZEW-

..
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SKI * GEMBARZEWSKI * GÓRSKI * HRO
MYKA SKARBEK * KACZYCKI * KAIMIR *
KOPLEWSKI * KRUSZEWSKI * KRZYWINSKI *
LASICKI * MACHOWSKI * PUCZNIEWSKI *
RADUNSKI * RAZEK * REGOWSKI * SLOMKA
SKARBEK * STAROSIEDLISKI * ST AROSIEL
SKI * TELSZEWSKI * TOCZYNSKI * TRZEBIN
SKI * USTARBOWSKI * WARAKOWSKI *
WAZYNSKI SKARBEK * WIELOBYCKI * WO

LYNSKI * WOJCZYNSKI SKARBEK * WY
KOWSKI

Kasper Niesiecki, Herbar;:, II, 3- 4

.,z.
kompendiów

heraldycznych

Od ... Skub a, którego to Dlugosz wspomina, byli Skarbkowie,
którzy sie pisali de Góra ...

Z tychze ... Skarbków dom Konarskich, którzy jeszcze te
Góre trzymaja w Wielkiej Polsce, mozni, drudzy na Podgórzu
albo na sedomierskiej ziemi. Wspomina Kromer jednego, który
z królem albo ksiazeciem Kazimierzem Sprawiedliwym grajac

na pokoju kostki, gdy szanc wielki sadzil król, a wygra! na
nim wszystkie pieniadze, on z zalu wielkiego i gniewu da!
policzek ksiazeciu, potem precz wyszedl zrazu ...
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6 *Abdank*

Dom Jazlowieckich, którzy pisza sie z Buczacza, wszakoz
tylko po bialej plci ten Buczacz byl w domu ich. Za wieku
mego byljerzy wojewoda ruskim i hetmanem koronnym, lubaczow
skim, sniatynskim, czerwonogrodzkim starosta, który znacznie
ojczyznie sluzyl, wszakoz dopiero po smierci jego to ludzie
do niego baczyli ...

Dom Pekoslawskich w sedomirskim województwie starodawny,
pisza sie z Pekoslawic. Byl wieku mego Stanislaw Pekoslawski

maz znaczny, który przez dlugi czas zolnierzem bedac przy
hetmanie wielkim Jerzym Jazlowieckim, potem pode Gdanskiem

mial rote konna i piesza od biskupa krakowskiego Krasinskiego
z domu Slepowron, która byl dobrowolnie z checi królowi
poslal jako milosnik ojczyzny ...

Dom Suchodolskich z sedomirskiego powiatu starodawny,
z których Mikolaj wieku mego byl starosta na Kiesi, pisal
sie z Marnawy, rotmistrz królów polskich dawny, ten wiele

a meznie z nieprzyjacioly królów polskich i Ksiestwa Litewskiego
czynil ...

Skoraszewscy w Wielkiej Polsce, w Poznanskiem; byl jeden
roku 1572 w Turczech w pojmaniu, z którego jesli wyszedl
albo nie, tego wiedziec nie moge, tylko izem sie tam z nim
poznal, z której by byl familii, tegom sie od niego dowiedzial ...

Bartosz Paprocki, Her~y, 216- 227

Leszczynscy herbu Abdank. Ci Leszczynscy originative jako
Iglowscy od Iglowic, Machowscy od Machowa, Buczaccy od
Buczacza, Jazlowieccy od Jazlowca, Michalowscy od Michalowa;

*Abdank*

drudzy od Michalowic, od Skarbków wyszli, jak sie im dobra
pod tymi przezwiskami dostali, wyraznie pisze o tym Stryjkowski,
ze od kupionego przez Skarbka Leszcza, wsi pod Leczyca, syn
jego Leszczynskim zwac sie zaczal. Od którego idacy syn
Getko juz ani herbu, ani imienia z podobienstwem do Skarbków

sobie zostawil i z wlasnego sie Leszczynskich imienia wyzul,
poniewaz sie Gietkowie Gryfem pieczetuja.

Waclaw Wars;;ycki, Imion ... summ armsz, 133

Piotr Gasztold 1333 ozeniwszy sie na Podolu z Buczacka,
bedac wojewoda podolskim, zostal chrzescijaninem ... Dorgi
i Prehind Gastoldowie roku 1401 podpisali sie do uniej z Korona.

Jan Gasztold ... 1410 byl hetmanem wojsk litewskich przeciw
Krzyzakom. Po smierci Witolda stawajac przy Swidrygiele, gdy
Podole nan odzyskac usilowal, roku 1431 od Polaków jest poj
many. U Kazimierza Jagiellowicza w.ks. litewskiego byl och
mistrzem; posIany do Podlasia z wojskiem, Zygmuntowa frak
cyja stamtad wypedzil. Uczyniony jest od Kazimierza naprzód
trockim, potem wilenskim wojewoda. Zawasniony na Polaki,
ze Podole i Wolyn od W. Ks. Litewskiego odrywali, przyjazni
ich i uzywania tego herbu wypowiedzial. ..

Stanislaw Wojcieehowicz Gasztold barza strojno i dostatnie
roku 1515 prowadzil Zygmunta I na zjazd z królem wegierskim,
czeskim i cesarzem rzymskim do Preszburga i Wiednia. Umarl
1542 wojewoda trockim bezpotomnie; zona jego Barbara Radzi
willówna szla za króla [Zygmunta] Augusta ...

Haraburdów dom barza dawny i zacny. Mikolaj Haraburda
kasztelan minski; ten za swe odwazne zaslugi wzial w nagrode
od JKM. i Rzeczpospolitej Swislocz i Ostrów ...
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8 *Abdank'"

Teleszewskich dom polski, tegoz herbu i udzialu z Toczyckimi.
Naprzód do Podlasia, potem do Litwy przeniósl sie Piotr Tele
szewski ciwun oszmianski z bracia swa Walentym i Andrzejem ...

Wojciech Wijuk Kojalowicz, Herbarz, 16-18

~z~
wywodu

szlachectwa

Kraków, roki królewskie 22 marca 1456 r.

W poniedz.ialek najblizszy po niedzieli palmowej roku 1456
sad królewski postanowil, ze urodzony Bartosz z Buczacza, starosta

kamieniecki, w poniedzialek najblizszy po swiecie najblizszym
swietego Wojciecha winien sie oczyscic w miescie Trembowli
przed wielmoznym i urodzonym wojewoda, podkomorzym, sedzia
i podsedkiem generalnymi ziemi podolskiej (w przypadku zas,
gdy którykolwiek z wyzej wymienionych komisarzy nie mógl
byc wówczas obecnym, wówczas w jego miejsce beda mogli
[komisarze] innego godnego wiary powolac celem wykonania
sprawiedliwosci), dowodzac swej niewinnosci [zeznaniami swiad
ków] z trzech klejnotów, jak w przypadku sprawo nagane
szlachectwa, mianowicie po dwóch z klejnotu ojcowskiego zwanego
Awdance [Abdank] i podobnie [zeznaniami] dwóch swiadków
klejnotu Labedzie, a takze przez dwóch swiadków po babce 
z klejnotu zwanego Junosza. Ten pan Bartosz z rzeczonymi
swiadkami przysiegna przeciwko Abrahamowi, Mojzeszowi, Joskowi
i Rajnce Zydom i Zydówce w tej formie: tako pomóz Bóg

.- Abdank'"

i Swiety Krzyz (jak w rocie), jako pan Bartosz z Buczacza,

starosta kamieniecki anl jego czeladz wyszlych [Zydów] z jego
domu na drodze publicznej pobiwszy, nie zabrali towarów owych
Zydów ani innej rzeczy wartosci 600 grzywien, ani tez uczyniwszy
tyle zlego do domu jego [Bartosza] nie wrócili sie, ani tez
zadnej [on] korzysci z tego nie ma.

Wladyslaw Semkowi.cz, Wywody szlachectwa, 36- 37

Wiersze na herb
i rodowców

Poczatek

Skuba zolnierz, bo go tak his toryja zowie,
Ten, który szkaradnego strul smoka w Krakowie,

Kiedy Krakus panowal, lepszego dowodu

• Szkoda starozytnosci jego szukac rodu.
Skad grzeczni potomkowie i sagiem, i toga

Najwyzszych sie w Koronie honorów domoga.
Z tych familiej Skarbek, bo sie w rózne domy

Rozrodza, ze byl rzeczy niemieckich wiadomy,
Od Boleslawa króla wyprawiony poslem

Do Henryka cesarza, który tak wynioslem
Odprawil go ramieniem, jakoby juz trzymal

Wygrana; tak sie glupie swym zlotem odymal.
Bo gdy Skarbkowi skarby zebrane lakomie

Pokaze, "tymi" - rzecze - "Polak6w uskromie".
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I zaraz kondycyj e srogiej pelne buty

Poda, zeby mu co rok placili trybuty,
Zeby polowe Polski Zbigniewowi bratu,

Jego wtenczas zbiegoM zsiadlszy z majestatu,
Puscil Boleslaw, bowiem niz korone wlozyc

Na glowe,. wprzód sie mial w tym cesarza dolozyc.
Zalem i gniewem Skarbek ruszony obojem,

"Zlota", prawi, "Henryku, twego sie nie bojem,
Prózna jego prezenta ginie pod zelazem".

Z tym pierscien z palca cisnie do skarbu mu razem.
Zlota zlotu przydaje; Habdank cesarz rzecze

Po niemiecku: "dziekuje", choc go zgaga piecze
Na on tyr niespodziany - "miejciez wojne", prawi,

"Kiedy was pokój mierzi"; z tym posla odprawi.
Jaki skutek byl rzeczy? Historyje czytac

Abo sie pod WroclaMem o Psie Pole pytac.
Stad sie herb Habdankiem starozyty zowie,

Którym sami przed laty pisali Skubowie.

D~is, gdy sie z chrzescijanskim Kosciolem sprzymierzy,
Na tak wide przeswietnych familij rozszerzy.

Wadaw Potocki, Poczet herbów, 218-219

Jerzy Jazlowiecki z Buczacza
wojewoda ruski, hetman polny etc.

Jerzego malowali, a on smoka gromil,
A o jakas królewne drzewo on swe zlom i!.

Lecz ten nasz polski Jerzy stada buczackiego
Gromi i gromic bedzie smoka poganskiego.

Sluzac onej królewnie Pospolitej Rzeczy,
A majac zacne sprawy jej zawzdy na pieczy.

* Abdank ~

Lecz nie owego smoka, co z skrzydly maluja,
Gorszy owo co w poloch, w kolpacech harcuja.

Mikolaj Rej, Przeslo ze ,(wieranca, 70

Swieze przydanie lwa
do helmu Abdankowi od cesarza Karola

za posluge znaczna
Macieja Machowskiego, Polaka,

który w tymze polu czerwonym byc ma,
jako go przodkowie nosili jego

Gdy Niemcy i Turki bitwe za Karla zwodzili,

Harcownicy poganscy lud barzo szkodzili;
Miedzy którymi jeden byl sily takowy,

Który zarko a meznie scina! Niemcom glowy,
Na co sam cesarz patrzac, byl zaloscia ziety,

Poczal o tym rozmawiac z swoimi ksiazety,
Obiecujac nagrode dac znaczna takiemu,

Który by przyniósl glowe tego meza jemu.
Polak Maciej Machowski z domu Abdanczyków,

Który dobrze swiadomy byl poganskich szyków,
Wsiadlszy na kon, powab i! rycerza onego,

Który jak lew ryczacy skoczyl wnet do niego.
Tam go naprzód kopija dosc meznie ugodzil,

A potem sie z nim starlszy, zaraz go pochodzil;
Porwawszy go na swój kon doniósl cesarzowi,

Za to ten lew stojacy nadan rycerzowi.
Nadano wiele skarbów od srebra, od zlota,

Tak ci znacznie bogaci Abdanczyki cnota.
Bartosz Paprocki, Gniazdo cnory, 700
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12 •• Abdank *
Konarscy

Ci zawzdy z przyrodzenia mieli cos trefnego,
Acz zaprawde nie barzo byli pilni tego.

Bo acz trudno odmienic, gdy co da natura,
A trudno ma jastrzaba kto uczynic z kura.

Ale ci to nadobnie odmienic umieli,
W statek, w rozum, w postawe, kiedy jedno chcieli.

Bo zaprawde nie wiem, skad ponura postawe
Poczac chwalic, bo wnet w niej takaz znajdziesz sprawe.

Mikolaj Rej, Przeslo ze ,<::,wierqnca, 48

Silva rerum

Dobieslaw Skoraczowski herbu Abdank wysmiany

przez w. mistrza krzyzackiego Ulryka von Jungingen,

kiedy opowiada prawde o sile wojsk polskich przed
bitwa pod Grunwaldem

Kiedy ... Dobieslaw wrócil do ... Torunia i przedstawil ...
odpowiedz króla, mistrz pruski Ulryk zaczal sie z wielka skrupu
latnoscia dowiadywac od tegoz Dobieslawa, czy przybywa z obozu
króla polskiego i w którym miejscu go zostawil. Kiedy na
jego odpowiedz: "Bawilem - powiada - dwa dni w obozie królew
skim i pozostawilem go na postoju po przeprawieniu sie przez
Wisle kolo klasztoru w Czerwinsku", mistrz pruski zapytal

•• Abdank *
go nastepnie, czy ksiaze litewski Witold spotkal sie z nim,
Dobieslaw odpowiedzial pytajacemu: "W tym dniu - powiada 
w którym ja przybylem do obozu króla, nadszedl wielki ksiaze
litewski Aleksander z poteznym, swietnie wyposazonym i licznym
wojskiem i polaczyl swoje sily z królewskimi", Na to mistrz:
"W wojsku Witolda mozna by bylo znalezc wiecej ludzi do
lyzki niz do zbroi". ADobieslaw: "Wierz mi, mistrzu, ze
wojsko ksiecia Witolda jest nie tylko wielkie i potezne, ale
swietnie uzbrojone". Mistrz: "My go lepiej znamy od ciebie.
Widzielismy go nieraz, jakie jest wielkie i jak silne, ile ma
ludzi, zbroi i koni. Lecz powiedz nam, prosze, o moscie, który,
jak powiadaja, król polski zbudowal w powietrzu". Dobieslaw:

"Widzialem - powiada - most zbudowany w przemyslny sposób
ze statków, umieszczony nie w powietrzu - bo ono sluzy tylko
ptakom do latania - lecz na rzece Wisle. Na moich oczach

przeprawilo sie na nim przez Wisle sucha stopa cale wojsko
królewskie, takze wielkie dziala i nie zauwazono, by drgnal
pod ciezarem". Mistrz zas pruski Ulryk zasmiawszy sie wzgardliwie,
bo uznal opowiadanie Dobieslawa za bzdure, zwracajac sie do
panów wegierskich powiada: "Ploche - rzekl - te slowa, które

ten czlowiek odwazyl sie powiedziec, i wygladaja na wierutne
klamstwo. Przybyli bowiem nasi najwiemiejsi zwiadowcy donoszac,
ze król polski Wladyslaw kreci sie nad rzeka Wisla, objezdza
ja i usiluje sie przez nia przeprawic, ale nie moze. Juz wielu
jego ludzi, którzy szukali brodów, utonelo w falach. A Witold

przebywa nad rzeka Narwia i nie smiejej przekroczyc". Uslyszawszy
to Dobieslaw Skoraczowski, odpierajac slowa mistrza, mówil:
"Skoro twierdzisz, ze jestem niepewnym sprawozdawca, ja,
który uczciwie przedstawilem wszystko, o co mnie pytales, wyslij
ze mna kogokolwiek wierniejszego sposród twoich ludzi, a w ciagu
trzech dni dowiode, ze wszystko, co powiedzialem, jest prawda".
A wtedy mistrz: "Nie jest to - powiada - rzecza konieczna,
poniewaz wypadki i doswiadczenie potwierdza prawde. Ty bowiem
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Jan Dlugosz, Roczniki, ks. XI, 77-78

Relacja poselstwa Michala Haraburdy h. Abdank
do w. kniazia Iwana Groznego w czasie bezkrólewia
po smierci Zygmunta Augusta

Roku 1572, grudnia 29 dnia, bedac mnie Michailu Hara

burdzie poslanemu od Ich Mosci Panów Rad Wielkiego Ksiestwa
Litewskiego do kniazia wielkiego moskiewskiego, przyjechalem do
niego do Nowogroda Wielkiego roku 1573, lutego 23 w poniedzialek;
a nazajutrz, we wtorek lutego 24 kazal mi kniaz wielki u siebie
byc ... i na obiedzie u niego bylem.

A potem nazajutrz, we srode lutego 25, rzeczy od Panów
Rad Ich Mci przez mie wskazane, które slowo do slowa na

odpowiedzi Ksiedza Wielkiego nizej sa wyrepetowane, Ksiedzu
Wielkiemu mówilem; i sluchal mie sam na pokoju, a przy nim
syn jego starszy ksiadz Iwan siedzial. A k'tem byl przy nim
okolniczy i namiestnik mozajski, Wasil Iwanowicz, Umny Kolnowa
(Kolczew), a dworzanin dumny, namiestnik nowotorzski Michailo

Timofiejewicz Plesczajew; a diaki Andrzej i Wasi] Jakowkowy
Sczelkalowie. A wysluchawszy tych rzeczy, kazal mi sobie na
pismie dac. A gdym sie z tego wymawial, on kazal mi te
rzeczy powtóre mówic, a Andrzeju Sczelkalowu terminowac.
Jakoz ja mówil, a on terminowal; a potem do gospody kazal
mi jechac. I az w sobote 28 lutego bylem u Ksiedza W....
Ja widzac, ze sie on sam do panowania tych panstw [Litwy
i Polski] ma, przeto sprawujac sie wedle czasu mówilem, ze

Panowie Rada i wszystko rycerstwo takze snadz beda do tego
przychylni, aby takowy pan, od którego by panstwom obrona
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mowlSZ jako Polak i wynosisz ponad sluszna miare
sprawy twego pana".

potege

•• Abdank *
byla, z woli Bozej za dobrowolnym obraniem Ich Mosci panowal,
tylko aby oznajmil, jako sie temu stac, przypominajac, iz panstwa
Ksiedza Wielkiego ziemie dolne, Kazan i Astrachan, podobno
by o sobie m/slily za odmienieniem pana; dla czego Ksiadz
Wielki czeste by przejezdki z panstwa do panstwa czynic musial,
a przez dalekosc obrony by dostatecznie panstwom uczynic
nie mógl. Zaczem i w czynieniu sprawiedliwosci, której pod
kazdym czasem potrzebujemy, niemale by omieszkanie bylo, gdyz
u nas nie jest obyczaj panu naszemu, odjezdzajac z panstwa,

kogo na miejscu swojem zostawic; k'temu, iz bez przyjecia
wiary zakonu rzymskiego koronowan byc by nie mógl. A Ksiadz
Wielki zatem kazal mi do gospody jechac.

Nazajutrz marca l, w niedziele bylem u Ksiedza Wielkiego,
a on mi odpowiedz uczynil tym obyczajem:

"My nad Moskiewskim Królestwem, na Koronie Polskiej
i na W. Ks. Litewskim panem byc chcemy i sprawowac nad

wszystkiemi temi panstwy mozem, i przejezdzajac po czasu
mieszkac gdzie w którym panstwie, w który czas byc trafi

sie; a te przyczyny, któres ty mówil, temu nie zaszkodza.
A byc naszemu Panstwu w tytule: Królestwu Moskiewskiemu,
Koronie Polskiej i W. Ks. Litewskiemu, a dla imieni napisac
ku Panstwu Moskiewskiemu zamek KijÓw jeden bez przygródków.

A Polocko z przygródki i Kurlandzka ziemia za Dzwina ku
Litewskiemu Panstwu; a Liflancka ziemia po Dzwine rzeke

k'naszemu panstwu, jakosmy pierwej mówili. A pisac sie tytulu
naszemu tym obyczajem: Z Bozej laski Hospodar Czarij Wielki
Ksiadz Iwan Wasilewicz wszystkiej Rusi, Kijowskiej, Wlodzimier

skiej, Moskiewskiej, Król Polski, Wielki Ksiadz Litewski i Wielki
Ksiadz Ruski, Wielkiego Nowogrodu, Czar Kazanski, Czar
Astrachanski, a potem rozpisac panstwa ruskie i Korony Polskiej,
i W. Ks. Litewskiego; które wyzsze, to naprzód pisac. A wierze

naszej byc w uczciwosci i koscioly nam w naszych zamkach
i wlosciach, i dworzech kamienne i drewniane wolno stawic,

i metropolit i wladyk stanu duchownego nam czcic wedle naszego
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obyczaju. A arcybiskupów, biskupów nam czcic po ich. zakonu

i obyczaju ... A bedzie li chcialo W. Ks. Litewskie naszego
panowania, jedni bez Korony Polskiej, to nam i wdzieczniej.
A my na W. Ks. Litewskiem byc chcemy i dzierzyc Królestwo
Moskiewskie, W. Ks. Litewskie, jak byla Korona Polska i W. Ks
Litewskie z jednego, i tytul nasz pisac jakosmy pierwej mówili ... "

I list odpis mnie dawszy, kazal mi u siebie na obiedzie
byc; a skoro bylo po obiedzie, dawszy mi reke, odpuscil.
Rozkazawszy sam i obadwa synowie jego WIchMosciom sie
klaniac. A we wtorek, marca 3, gdym juz wsiadal chcac w droge
jachac, przyj achali do mnie do gospody ciz osoby, którzy przy
nim byli, gdy sluchal i odprawowal ...

Karol Sienkiewicz, Skarbiec historii, III, 64 - 77
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