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SŁOWEM WSTĘPU
Szanowni Państwo
Przedmiotem projektu pn. „Digitalizacja dokumentów rodziny Saint-Genois
d'Anneaucourt – i co dalej? Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Jaworze”
jest kampania promocyjna skupiająca się wokół dziedzictwa kulturowego gminy
Jaworze. Stanowi on integralną część innego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
projektu pn. „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint-Genois
d'Anneaucourt wkładem w upamiętnienie dziedzictwa historycznego południowej
części województwa śląskiego”.
Projekt ten koncentruje się przede wszystkim na uchwyceniu unikatowości
dziejów gminy oraz regionu, którą cechują trzy główne aspekty miejscowej historii
i kultury: wielonarodowość, wielowyznaniowość i poczucie lokalnej, silnej więzi
społecznej. Podąża również śladami historii szlacheckiej wsi, które odnajdujemy
już w wiekach średnich, a i wytropić możemy w czasach nam współczesnych.
Obejmuje także działania popularyzujące bogatą historię Jaworza. Należą
do nich między innymi badania, opracowania, konferencje naukowe, rekonstrukcje historyczne, a także organizacja szeroko rozumianych imprez kulturalnych opartych o dawne i najnowsze dzieje wsi i regionu, tworzenie sztuki
ludowej, która swe inspiracje czerpie z historii oraz wszelkie działania twórcze
mające na celu nawiązywanie do historii i tradycji oraz kreatywne jej
wykorzystywanie. Wszystko to zostało dodatkowo „włożone w światłowody”
– tj. wprowadzono wartość dodaną jaką jest Internet i nowoczesne technologie
przekazu kultury.
Potrzeba realizacji projektu wynikła w pierwszym rzędzie z niezwykle istotnych wartości kultury, jakie miały dla lokalnej i regionalnej społeczności Jaworza
i Śląska Cieszyńskiego działania realizowane w ramach projektu „Digitalizacja
najcenniejszych dokumentów rodziny Saint-Genois d'Anneaucourt wkładem
w upamiętnienie dziedzictwa historycznego południowej części województwa
śląskiego”. Dokumenty te, z uwagi na ich niedawne odkrycie w prywatnych archiwach i przekazanie ich w 2005 roku Gminie Jaworze, nie były szerzej znane ani
historycznie zbadane, a tym samym kryły i wciąż kryją w sobie ogromną wartość
historyczną, która może być przedmiotem zainteresowania odbiorców kultury.
Niestety z uwagi na fakt, że projekt ten zakładał podjęcie tylko i wyłącznie działań
o charakterze technologicznym i technicznym, konieczne było podjęcie wysiłku na
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rzecz jego popularyzacji i trafienia z jego przesłaniem pod przysłowiowe strzechy.
Przede wszystkim dlatego, że wspomniane archiwalia – dokumenty, fotografie,
korespondencja i pergaminy stanowią niezwykle ważne świadectwo odrębności
subregionu Śląska Cieszyńskiego i samego Jaworza oraz tożsamości regionalnej,
dając zarazem dowód związania Jaworza z regionem, jego integralności z ziemią
śląską, a jednocześnie państwem polskim, a także Europą.
Istotą projektu, w ramach którego oddajemy w Państwa ręce niniejsze
opracowanie, są działania realizowane w myśl zasady: „w sposób interesujący dla
współczesnych prezentuj to, co było interesujące dla ówczesnych.” Niewątpliwie
w dzisiejszych czasach graficzna i wizualna metoda prezentowania treści jest
najlepszym sposobem docierania do świadomości człowieka. Niniejsza publikacja
ma bowiem na celu z jednej strony przekazanie pewnych treści historycznych,
kulturalnych oraz naukowych, a z drugiej, przedstawienie ich w ciekawej oraz
przystępnej dla współczesnego odbiorcy formie.
„Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami, patrzeć w japońskie telewizory, gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i norweskie łososie. Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć własną.” Tę myśl
Andrzeja Sapkowskiego można by jeszcze uzupełnić o słowa „i przynajmniej coś
o niej wiedzieć”. Dlatego też z wielką radością i prawdziwą satysfakcją oddaję
w Państwa ręce niniejszą publikację autorstwa Jadwigi Roik i Mariusza Makowskiego, mając nadzieję, że przybliży ona Państwu dzieje Jaworza oraz uświadomi, że w naszej małej gminie działa się niegdyś wielka historia.
Zdzisław Bylok
wójt Gminy Jaworze
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WPROWADZENIE
W związku z przypadającym w 2002 roku jubileuszem 140 lat założenia w Jaworzu uzdrowiska Towarzystwo Miłośników Jaworza, prezesem którego był
wówczas Jerzy Kukla, podjęło się zorganizowania z tej okazji uroczystych obchodów. Przygotowania rozpoczęto w roku 2001.
Gromadzenie dokumentów dotyczących historii Jaworza rozpoczęto dzięki
staraniom przewodniczącego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej – Józefa
Kobieli już w latach sześćdziesiątych XX wieku. Miejscem ich przechowywania
została Gromadzka Biblioteka Publiczna w Jaworzu.
Po reaktywowaniu gminy w 1991 roku (po 18 latach przynależności do
innych gmin – 4 lata do Wapienicy i 14 lat do Jasienicy), zarówno nowo utworzona
Rada jak i Urząd Gminy poparły działalność związaną ze zdobywaniem tej dokumentacji. Kolejne władze samorządowe gminy kontynuują tę działalność aż po
dzień dzisiejszy. Włączyli się do niej również i mieszkańcy, którzy gromadzą
domowe archiwa dotyczące historii Jaworza, m.in. Rudolf Dominik, Wojciech
Grocholski, Karol Jaworski, Małgorzata Kobiela-Gryczka,Bogusław Krzemiński,
Jan Krzyszpień, Halina Kubik, Jadwiga Roik, Ryszard Stanclik, Beata Szłapa.
Delegacja w osobach Jadwigi Roik i Ryszarda Stanclika, przy udziale ówczesnego wójta gminy Czesława Wierzbickiego, a także kustosza Muzeum Śląska
Cieszyńskiego Mariusza Makowskiego i poparciu obecnego wójta Zdzisława
Byloka, docierała do wielu instytucji i osób w kraju i poza jego granicami. Zbiory
archiwalne narastały, lecz w dalszym ciągu brakowało wielu wiadomości, aby
informacje dotyczące rodu Saint-Genois można było powiązać w jedną całość.
Niewiele wiadomo było bowiem do tej pory o życiu tejże rodziny.
W 2001 roku za radą dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach dr. Jana
Malickiego, nawiązane zostały kontakty z szeregiem instytucji i osób w Austrii,
które z wielką życzliwością pomagały w archiwalnych poszukiwaniach. Pozyskane
w ten sposób dokumenty i fotografie pozwoliły na lepsze poznanie historii rodu
Saint-Genois, a także umożliwiły nawiązanie nowych kontaktów, które doprowadziły w konsekwencji do dalszego wzbogacenia zbiorów.
Zaistniała więc realna możliwość przybliżenia i upamiętnienia poszczególnych członków tej rodziny, związanych z Jaworzem, po uprzednim przedstawieniu
historii rodu, mającej swe początki już w czasach wypraw krzyżowych.
Ród Saint-Genois d'Anneaucourt wygasł w 1961 r., wraz ze śmiercią bezdzietnego hrabiego Juliusza, który był najstarszym dzieckiem ostatniego właściciela Jaworza z tegoż rodu – Filipa Ernesta Saint-Genois. Z pozostałymi żyjącymi
potomkami, pochodzącymi z linii żeńskiej, udało się nawiązać ścisły kontakt, który
zaowocował niespodziewanym i cennym darem rodowego archiwum.
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Pozycja monograficzna obejmuje:
1. historię rodziny Saint-Genois d'Anneaucourt z uwzględnieniem dokumentów
przekazanych w depozyt Gminie Jaworze, a poddanych w 2010 r. procesowi
digitalizacji (opracowanie poświęcone wkładowi dawnych właścicieli Jaworza
oraz innych wsi i miejscowości na obszarze pogranicza – w tym Zaolzia –
w dorobek kulturalny oraz spuściznę historyczną gminy,
2. poczet rodziny Saint-Genois d'Anneaucourt (zawierający krótkie biografie
i zdjęcia) oraz drzewo genealogiczne rodu dawnych właścicieli Jaworza
(opracowanie obejmuje sporządzenie zespołu uhonorowanych osób, tj. not
biograficznych rodzin dawnych właścicieli Jaworza),
3. informację na temat wykonanej z inicjatywy Gminy Jaworze restauracji tzw.
części hrabiowskiej (miejsca pochówku członków rodu byłych właścicieli
Gminy Jaworze) – opracowanie obejmuje opis działań podjętych w zakresie
renowacji i konserwacji osiemnastu nagrobków, wchodzących w skład rodowego cmentarzyska Laschowskich oraz rodziny Saint-Genois d'Anneaucourt,
zbudowanych z płyt piaskowcowych, marmurów białych oraz wapieni dębnickich na cmentarzu katolickim w Jaworzu,
4. szczegółowy opis najcenniejszych dokumentów rodziny Saint-Genois
d'Anneaucourt, które zostały zdigitalizowane w ramach projektu gminy
Jaworze pn. „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint-Genois
d'Anneaucourt wkładem w upamiętnienie dziedzictwa historycznego południowej części województwa śląskiego”.
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1. POCHODZENIE RODU SAINT-GENOIS
Z NIDERLANDÓW
Początki powstania rodu Saint-Genois d'Anneaucourt sięgają czasu wypraw
krzyżowych. Siedzibą ich był w tym okresie zamek pomiędzy Courtnay (jedno
z elementów nazwiska), a Hainaut (Hennegau) w zachodnich Niderlandach
(obecnej Belgii), które wówczas podlegały Francji. W 1482 roku przeszły pod
władzę Habsburgów, a w 1714 roku wcielone zostały do Austrii. W latach 1781 1814 (z przerwą) były okupowane przez Francję. W archiwum tego rodu zachowało
się wiele dokumentów pisanych w języku francuskim, bowiem Walonia, której
dzielnicą jest Hainaut, jest francuskojęzyczna.
Ojciec rodu – Jean I de Saint-Genois – złożył w roku 1280 w kapitule
w Denain dowody swego szlachectwa. Jego wnuk Jean III de Saint-Genois,
walczący w 1396 roku u boku Jana bez Trwogi, księcia Burgundii (1404-1419)
w wojnie przeciwko Turkom, otrzymał od niego herb. Towarzyszył on także
burgundzkiemu księciu Filipowi Dobremu (1419-1467) podczas wyprawy krzyżowej, za co otrzymał w lenno dominium Grand Breucq. Praprawnuk ojca rodu
Simon de Saint-Genois (zmarły w 1474 roku), był pułkownikiem w armii króla
Francji, a równocześnie szambelanem pozostającym w służbie Monarchii
Austriackiej. W 1464 roku wyniesiony został
przez cesarza Fryderyka III do stanu barona.
Z kolei wnuk ostatniego – Nicolas III baron
de Saint-Genois – pozostawił po sobie
dwóch synów – Arnolda III i Jeana IV,
którzy w połowie XVI wieku dali początek
odrębnym liniom rodowym – starszej niderlandzkiej i młodszej, śląskiej.
Starszy z nich Arnold III (zmarły
w 1586) podtrzymał wygasającą niderlandzką
(belgijską) linię męską. Jego wnuk Charles
François I otrzymał w 1655 roku od hiszpańskiego króla Filipa IV tytuł hrabiowski, która
to godność została potwierdzona urzędowo
w Austrii w 1786 roku. Gałąź ta żyła w Belgii,
gdzie ich dobra Grand-Breuq i Ecanafle tworzyły dziedziczne hrabstwo. Kiedy jego potomek – François Joseph VI (zmarły w 1816

Arnold Saint-Genois
z Berliere, ryc. 1551 r.
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roku) ożenił się z hrabianką Anną Marią von Morzin, ród częściowo przeniósł się do
Czech, gdzie w Pradze urodził się ostatni przedstawiciel tej gałęzi po mieczu, hrabia
Rudolf Saint-Genois (1790-1876).
Młodszą, śląską linię założył drugi syn Nicolasa III, Jean IV. Jego wnuk
Filip Karol VI baron Saint-Genois d'Anneaucourt (zmarły w 1683 roku),
jako cesarski pułkownik dostał się podczas wojny trzydziestoletniej na Śląsk
Cieszyński, gdzie osiadł i zakupił kilka majątków: Dobracice, Domasławice, Suchą,
Trzyniec i Żuków. Poprzez swój ożenek w 1650 roku z Heleną Sydonią, córką c. k.
sekretarza Maksymiliana Pröckla von Procksdorfa na Górnej Suchej i Bażanowicach i jego żony Ewy Heleny z rodu Borek z Roztropic, znacznie pomnożył
majątek, a także wszedł w szeregi cieszyńskiej szlachty. W dalszym ciągu jednak
parał się wojaczką, bowiem w randze c. k. pułkownika, jako dowódca pułku
kirasjerów, brał z ramienia cesarza Ferdynanda III, sprzymierzeńca Polaków,
udział w bitwie pod Warszawą 28-30 lipca 1656 roku, podczas Potopu
szwedzkiego. Już od 1661 roku członkowie rodu Saint-Genois mieli prawo do
zasiadania w Sejmie Ziemskim – reprezentacji stanowej Księstwa Cieszyńskiego.
Od 1718 roku członkami Sejmu Ziemskiego byli między innymi baronowie Karol
Maksymilian i Jan Saint-Genois.
Syn Filipa Karola VI, Filip Kasper VII baron von Saint-Genois (16671724) wzbogacił rodzinny majątek kolejnymi dobrami, do których należały:
Bażanowice, Błogocice i Ropica. Jego żoną była Anna Maria, córka Mikołaja
Gureckiego von Kornic na Kocobędzu, Grodźcu i Ligocie oraz Ewy Judyty z rodu
Wilamowskich z Kojkowic.
Potomkiem ich był Maksymilian Adam VIII baron von Saint-Genois
d'Anneaucourt (1693-1760), pan na Bażanowicach w Księstwie Cieszyńskim,
c. k. radca i sędzia ziemski w stopniu pułkownika. Jego żoną była Konstancja
Johanna, córka Mikołaja Piotra Wilhelma von Wippler und Uschitz na Martinau
i Anny Konstancji z rodu von Kitzler und Greifenfels.
Następcą Maksymiliana Adama VIII był jego syn Arnold IX (1734-1804),
którego życie i życie jego potomków, związało się na wiele lat z Jaworzem. Ta
śląska linia rodu została podniesiona z baronowskiego do dziedzicznego stanu
hrabiowskiego przez cesarza Franciszka I w roku 1827. Ostatnim męskim
przedstawicielem śląskiej linii rodu był, jak już we wstępie wspomniano, Juliusz
Alfons hrabia Saint-Genois (1887-1961), syn ostatniego właściciela dóbr
jaworzańskich Filipa Ernesta (1843-1916), rodem z Jaworza, który żył i zmarł
bezpotomnie w Austrii. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na zabytkowym
Cmentarzu Św. Heleny w Baden pod Wiedniem.
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2. SAINT-GENOIS JAKO WŁAŚCICIELE
JAWORZA
Arnold Wacław
IX baron Rzeszy Saint-Genois d'Anneaucourt
(1734-1804)
W 1793 roku właścicielem Jaworza został Arnold Wacław IX baron SaintGenois (1734-1804), cesarski szambelan i pułkownik. Jego pierwszą żoną była
hrabina Elżbieta Porporati, o której nic bliżej nie wiadomo, a drugą Julia
Beata Erdmutha Laszowska (1754-1817).
Jak doszło do przejęcia Jaworza przez barona Arnolda Saint-Genois?
Do roku 1754 Jaworze pozostawało w rękach trzech różnych właścicieli.
W roku 1752 Jaworze Górne nabył ojciec Julii, Jerzy Ludwik baron Laszowski z Laszowic (Laschowsky von Laschau) herbu Nałęcz, urodzony w 1731
roku w Laszowicach koło Rybnika, który po odkupieniu od pozostałych dwóch
właścicieli Jaworza Dolnego i Jaworza Średniego, stał się dziedzicznym panem
całego Jaworza, powiększając je równocześnie o część bielskich terenów przylegających do Jaworza od strony wschodniej, odkupionych od księcia Sułkowskiego. Ogłoszenie tego faktu przez Jerzego Ludwika było znamiennym wydarzeniem w historii miejscowości.
Arnold Saint-Genois, który był wówczas właścicielem kilku majątków,
a jednocześnie szambelanem w randze pułkownika na dworze cesarskim, przebywał wraz żoną w Baden pod Wiedniem, gdzie w 1790 roku przyszedł na świat ich
jedyny syn Filip Ludwik. W Jaworzu gospodarował ojciec Julii, a po jego śmierci
w 1787 roku majątek przejął jego syn – Jerzy Adam Laszowski, urodzony w 1751
roku. Na jego rzecz, siostra Julia – ustanowiona przez ojca spadkobierczyni
majątku – zrzekła się swej części
spadku.
W majątku, po wybudowaniu do dziś istniejących wielu dróg
leśnych oraz domów dla drwali,
rozpoczęte zostały prace związane
z wystawieniem ewangelickiego
kościoła, plebanii i szkoły.
Kościół ewangelicki w Jaworzu,
fot. z ok. 1880 r.

Arnold Wacław IX SaintGenois (1734-1804)

Julia Beata Erdmutha
Laszowska (1754-1817)

Jerzy Ludwik Laszowski
z Laszowic (1731-1787),
obraz z 1782 r. w parafii
ewangelickiej w Jaworzu
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Bogumiła Ludmiła
Laszowska z domu von
Logau, obraz z 1782 r.
w parafii ewangelickiej
w Jaworzu

Jaworze, pałac hrabiów
Saint-Genois,
fot. ok. 1890 r.
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Wielkim przedsięwzięciem było założenie w zachodniej części Jaworza
Górnego przysiółka Nałęże, zwanego wówczas „Nalentsch” (biorącego swą nazwę
od herbu Laszowskich „Nałęcz”), z przyległościami wzgórza o nazwie „Grabka”
i góry o nazwie „Błatnia”. Odrębnym przedsięwzięciem była ponadto budowa
nowej siedziby rodu w sąsiedztwie Dolnego Dworu. Jerzy Ludwik Laszowski
zdążył wybudować kościół ewangelicki (w latach 1782-1786) z tymczasową
plebanią oraz zabezpieczyć fundusze na utrzymanie pastora i na stypendia dla
ubogich dzieci. Rozpoczęta wówczas budowa szkoły, przy dużym, nieodpłatnym
wkładzie pracy wszystkich mieszkańców, została przerwana 18 stycznia 1787 roku
w wyniku śmierci Jerzego Ludwika. Pozostałe do realizacji zamierzenia przerosły
możliwości jego syna Jerzego Adama. Dnia 20 września 1792 roku zmarła jego
matka Bogumiła Ludmiła. Zaledwie po 20 dniach od jej śmierci, 10 października
1792 roku, zmarł w wieku 41 lat Jerzy Adam Laszowski, osierocając jaworzańskie
dobra.
Majątek wystawiono na licytację, co nie oznaczało jego bankructwa, ale było
w owych czasach pewnym zabiegiem związanym z uniknięciem bardzo nieraz
kosztownych rozpraw spadkowych. W tej sytuacji wykupił go Arnold baron SaintGenois, który podjął się dalszej realizacji planów teścia i szwagra.
W taki oto sposób rozpoczęły się w Jaworzu trwające 111 lat rządy czterech
kolejnych pokoleń tego rodu, który zapisał się na kartach historii tej miejscowości
wieloma pozytywnymi czynami.
Okazało się, że nowy właściciel – Arnold Wacław IX był, można tak
powiedzieć, mężem opatrznościowym dla Jaworza. Sprawując urząd przez zaledwie 11 lat, dokonał bowiem bardzo wielu istotnych dla miejscowości zmian
i rozpoczął sporo różnorodnych przedsięwzięć.
Za jego czasów została zakończona, rozpoczęta przez poprzedników, budowa szkoły
ewangelickiej z przeznaczeniem, jak zaznaczył,
dla dzieci obu wyznań, wybudował także w 1793
roku klasycystyczny pałac z angielskim parkiem
i cieplarnią, dokończył zakładanie przysiółka
Nałęże i budowę domów dla drwali (70% wsi
stanowiły wtedy lasy, będące majątkiem pod
specjalną ochroną). Był również właścicielem
części terenów o nazwie Passiek (vel Paszek),
przylegających od północnego zachodu do
Nałęża, o które przez wiele lat ciągnęły się spory
sądowe. Nie wiadomo jednakże nic o ich

SAGA RODU SAINT-GENOIS D'ANNEAUCOURT

rozstrzygnięciu, w każdym bądź razie tereny te należą od lat do
sąsiedniej gminy Jasienica. Jego dziełem było także wystawienie
w 1798 roku klasycystycznej gloriety na wzgórzu Goruszka w centrum Jaworza.
Widząc chylący się ku upadkowi drewniany kościółek katolicki, jako katolik, podjął się wybudowania nowego murowanego
kościoła. Korzystał przy tym
z doświadczeń teścia, angażując mieszkańców wsi do
częściowej nieodpłatnej pracy przy jego budowie w latach 1802-1803. W okresie tym Jaworze
liczyło 146 domów i 971 mieszkańców.

Jaworze, Glorieta,
fot. 2005 r.

Jaworze, Kościół katolicki
p.w. Opatrzności Bożej, fot. ok.1920 r.

Filip Ludwik
I hrabia i X baron Rzeszy Saint-Genois d'Anneaucourt
(1790-1857)
Kiedy urodził się syn Filip Ludwik baron Saint-Genois (1790-1857), Arnold
miał 56 lat, a w chwili jego śmierci w 1804 r. syn liczył lat 14. Ciężar wychowania
Filipa Ludwika i gospodarowania majątkiem spadł na barki wdowy. W takich
przypadkach, w rodzinach szlacheckich, osierocone wówczas przez ojca dzieci
musiały mieć urzędowo ustanowionego opiekuna, którym w przypadku Filipa
Ludwika został jeden z członków rodu Bludowskich, wcześniejszych właścicieli
Jaworza, spokrewnionych z rodem Saint-Genois. Pod jego opieką Filip Ludwik
kształcił się i dorastał.
Owdowiała Julia Beata cieszyła się ogromnym szacunkiem mieszkańców
Jaworza, co znalazło swój wyraz w inskrypcji na jej płycie nagrobnej o treści:
„Opłakiwana przez wszystkich, którzy ją znali, spoczywa tu niezapomniana
przyjaciółka ludu Julia baronowa Saint Genois rodzona Laschovsky, urodzona
29 grudnia 1754, zmarła 16 grudnia 1817 r.”. Chociaż była ewangeliczką,
ufundowała dla nowego kościoła katolickiego złotą monstrancję.

Filip Ludwik Saint-Genois
(1790-1857),
grafika z 1855 r.
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Jaworze, pamiątkowa
kolumna w parku
pałacowym, fot. z 1928 r.

Johanna Józefa von
Trach und Bürkau
(1789-1870)
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Filip Ludwik głęboko przeżył śmierć matki. O jej zgonie poinformował
w klepsydrze: „Filip Ludwik baron Saintgenois von Anneaucourt, rzeczywisty
szambelan, pan majątków ziemskich Jaworze i Pasków oraz dóbr Radwanice
i Rzepiszcze, spełniając swoją smutną powinność powiadamia niniejszym
o śmierci jego ukochanej matki Julii baronowej von Saintgenois rodzonej
Laschowsky, która 16 grudnia 1817 roku w nocy o godz. 1.00, po dłuższej,
wycieńczającej chorobie, w 63 roku życia, została odwołana z doczesnego do
wieczystego życia. Jej martwe ciało zostanie 18 grudnia w Jaworzu Dolnym
w Bożej ziemi złożone. Nawet bez osobistego okazania współczucia jesteśmy
przekonani o współudziale wszystkich przyjaciół i znajomych w bólu po stracie
naszej ukochanej Matki. Cieszyn, 16 grudnia 1817 roku.”
Rok później została w parku pałacowym wykonana pamiątkowa kolumna
kanelowana z łacińskim napisem: „Drogim prochom Arnolda barona von SaintGenois k.k. szambelana i wicedowódcy pułku oraz Julii z rodu von Laszowski
(poświęconym) od kochającego od dziecięcych lat jedynego syna Filipa”. Na
kapitelu kolumny ozdobionym stalowym wieńcem laurowym znajdowała się
kamienna rzeźba wojskowego kapelusza z czasu wojen napoleońskich, o dwóch
rogach. Rzeźba przetrwała dwie wojny, niestety nieznany sprawca zniszczył tę
ozdobę.
W 1820 roku Filip Ludwik upamiętnił obeliskiem, postawionym na hrabiowskiej części cmentarza, spoczywających tam teściów, szwagra, rodziców i pierworodnego syna. Teksty zostały zamieszczone na obelisku w języku łacińskim.
Filip Ludwik, liczący w chwili śmierci matki 27 lat, stał się jedynym
spadkobiercą majątku. Po zdobyciu wykształcenia w zakresie prawa i filozofii na
uniwersytecie w Ołomuńcu, robił karierę na dworze cesarskim w Wiedniu
i jednocześnie szczęśliwie pomnażał rodowy majątek. Już w młodym wieku
piastował wysokie stanowiska, m.in. był c. k. szambelanem i tajnym radcą,
rycerzem austriackiego Orderu Leopolda i honorowym kawalerem Suwerennego
Rycerskiego Zakonu Maltańskiego. W 1810 roku ożenił się z Johanną Józefą
Eleonorą baronówną Trach z Brzezia (von Trach und Bürkau) (17891870), damą Krzyża Gwiaździstego. Była ona córką Zygmunta barona Tracha na
Apathy i Winicy na Węgrzech, a także miejscowości Zamarski i Ruda na Śląsku
oraz Anny Eleonory rodzonej Fenzel z Dębowca. Miał z nią troje dzieci.
Pierworodny syn Aleksander (1811-1819) zmarł w dzieciństwie i jest pochowany
na jaworzańskim cmentarzu, kolejny – Maurycy Jan Nepomucen (1816-1886)
był dziedzicem Jaworza oraz najmłodsza Maria Aleksandrina (1820-1888),
która została przyszłą żoną Henry'ego markiza de Ville, hrabiego von Demblin,
barona de Canon, honorowego rycerza Rycerskiego Zakonu Maltańskiego.
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W 1809 roku Filip Ludwik nabył od hrabiów
Mitrowskich za 600.000 florenów majątek Paskov,
koło Mistku, gdzie zamieszkał wraz z rodziną.
W 1824 roku stał się właścicielem Tejniček, w 1825
Pteni, Čelechovic na Hané i Dolan, w 1836 Kožušan,
Vrbatek, Žerotina i państwa Klášterni Hradiště koło
Ołomuńca. Majątki te kupił od państwowego Funduszu Religijnego, bowiem stanowiły one przed
sekularyzacją dobra klasztorne. Niedaleko ruin
średniowiecznego zamku Tepenec koło Dolan wystawił w 1825 roku klasycystyczny obelisk zwany
„Piramidą Filipa” oraz poświęconą żonie „Świątynkę Johanny” wykonaną na podobieństwo antycznej
budowli. Po dzień dzisiejszy zabytki te przypominają o pobycie rodu Saint-Genois
na Morawach.
Chociaż wszystkie te rozległe majątki znajdowały się na Morawach, w kręgu
zainteresowań Filipa Ludwika pozostał także Śląsk, gdzie w 1829 roku nabył
Szonów i Kończyce Wielkie koło Ostrawy, wraz z Racimowem, Rzepiszczem,
Radwanicami i Rakowcem.
W tym też roku został właścicielem Makowa (Podhalańskiego) w powiecie
wadowickim w Galicji. Już w 1839 roku hrabiowie Wielopolscy wydzierżawili mu
niewielki zakład hutniczy w Suchej, a on sam w 1844 roku rozpoczął budowę
„hamerni”, czyli huty żelaza w Makowie, wraz z jej filią w Zawoi. Nazwał ją
imieniem swego syna: „Maurycy”. Oddano do użytku wielki piec, dwa piece
fryszerskie z dwoma młotami oraz walcownię. W późniejszym okresie został
wybudowany następny wielki piec. Hutę tę dzierżawił od niego
wiedeński przedsiębiorca baron Salomon Meyer von Rothschild,
aż do jej zamknięcia w 1863 roku, ze względu na brak opłacalności.
Znaczący, skomasowany majątek pozwolił Filipowi Ludwikowi na spełnianie wielu charytatywnych czynów. Był znany
z wielu fundacji dla ubogich mieszkańców w swych śląskich,
morawskich i galicyjskich posiadłościach, czy też, np.
z fundacji na rzecz Instytutu dla Wdów i Sierot w Wiedniu.
Wspierał także rozwój szkolnictwa na Śląsku i wiele inicjatyw
o charakterze gospodarczym. Do licznych jego przedsięwzięć
należała budowa cukrowni w Paskovie w 1838 roku, a w następnym, kolejnej w Čelechovicach.

Paskov, pałac hrabiów
Saint-Genois, fot. 2009 r.

Herb rodu Saint-Genois
d'Anneaucourt z dyplomu
hrabiowskiego, 1827 r.
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Baden pod Wiedniem,
Willa Saint-Genois,
akwarela Maurycego
Saint-Genois z 1864 r.

Baden pod Wiedniem,
Willa Saint-Genois,
fot. 2009 r.
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Za swoje rozliczne zasługi dla monarchii,
gospodarcze przedsięwzięcia i działalność charytatywną został 27 stycznia 1827 roku wyniesiony
przez cesarza Franciszka I do stanu hrabiowskiego, nosząc od tej chwili tytuły „I hrabiego i X barona Rzeszy von Saint-Genois d'Anneaucourt”.
W 1851 roku Filip Ludwik nabył w Baden pod
Wiedniem (Baden bei Wien) za kwotę 30.000
florenów duży teren parkowy z małą willą. Majątek
w Baden odziedziczył jego syn Maurycy, który
około 1864 roku dokonał przebudowy willi. Po nim
majętność przejęła jego córka Franciszka hrabina
Bylandt-Rheydt (nazywana Fanny), żona namiestnika Górnej Austrii Artura, późniejsza teściowa
polskiego arystokraty, pułkownika Romana Nałęcz-Małachowskiego (1881-1958),
męża jej córki Franciszki (nazywanej Iską). Po I wojnie światowej majętność tę
Artur, syn Fanny, sprzedał miastu, które wybudowało tam znane w Baden
uzdrowisko. Willa, ozdobiona herbem rodowym Saint-Genois, przetrwała do dziś
i jest częścią tego znanego austriackiego kurortu.
Wśród kolekcjonerów szeroko znany był
bogaty zbiór numizmatyczny Filipa Ludwika,
nabyty od zaprzyjaźnionego z nim galicyjskiego
arystokraty Leona Mikockiego, od którego odkupił
również w 1851 roku wspomnianą badeńską willę.
Część tego numizmatycznego skarbu, jednakże nie
wiadomo jak wielka, spoczywała w kufrach z dokumentami hrabiów Saint-Genois, znajdujących
się na strychu dawnej willi uzdrowiskowej
„Georgsvilla” w Jaworzu, do której przez lata nikt
nie zaglądał. W 1913 roku syn praczki hrabiego
Larischa wyszperał tam woreczek cennych złotych
monet i rozpoczął w Bielsku ich wyprzedaż.
Przyłapanemu na tym procederze odebrano resztę
skarbu, który zdeponowany został na policji. To
sensacyjne zdarzenie opisała w 1913 roku cieszyńska gazeta „Silesia”.
Poza pełnionymi przez Filipa Ludwika wieloma honorowymi funkcjami oraz
zarządem swych dóbr, jego humanitarne zainteresowania spowodowały, że zajął
się jednocześnie rozbudową i upiększaniem rodowego Jaworza. Zawdzięcza mu
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się m.in. wybudowanie w 1829 roku szkoły i plebanii katolickiej oraz kaplicy
w Jaworzu Nałężu pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, ufundowanie dzwonu
dla kościoła ewangelickiego i wydatną pomoc materialną przy budowie wieży na
tymże kościele. Wielką jego zasługą było podjęcie starań o założenie w Jaworzu
samodzielnej parafii katolickiej, gdyż kościół katolicki stanowił dotychczas
jedynie filię podlegającą parafii w Jasienicy. Zabiegi trwały wiele lat i zostały
sfinalizowane dopiero po jego śmierci, za życia syna Maurycego w 1871 roku.
Z okresu rządów Filipa Ludwika zachował się wydrukowany w 1824 roku
w Wiedniu w języku polskim opis Jaworza zatytułowany „Wielkie Państwo Ernsdorf”:
„Państwo Ernsdorf leży w Szląsku austryackim, w Cyrkule Cieszyńskim
o Mile od miast połączonych Bielska y Biały, a o trzy mile od miasta cyrkularnego Cieszyn. Droga cesarska ze Lwowa przez Bielsk, Cieszyn do Wiednia, Pragi
y Przecławia prowadząca, a która koło Cieszyna się dzieli, przecina te Dobra;
przez to są te Dobra w bezpośredniyj komunikacyi z Polską, Węgrami, Morawią,
Czechami oraz austryackim y pruskim Szląskiem, z tego powodu gdy w miastach Belsku, Biały, Skoczowie y Cieszynie co tydzień są targi, a na około tyle jest
znacznych Fabryk wszelkiego gatunku, zyskują te Dobra niezmiernie na okazyi
do wszelkiego handlu.
Te Państwo ma siedem wsi, z tych pierwsze sześć wsi były niegdyś każda
z osobna odrębnym Państwem.
Tak pałac z kolumnadą w Dolnym Ernsdorf, jako też Folwarki, Gorzelnie,
wszelkie Budowle ekonomiczne y mieszkalne są zupełnie nowo, fundamentalnie
y podług najnowszej architektury budowane.
Położenie tego Pałacu iest iusz z natury bardzo romansowe, to iest
ukształcone przez pięknie założony ogród angielski, w którym łąki, ogrody
owocowe, Sadzawki, Kaskady oraz kwiaty y ziela wszelkiego gatunku znajduią
się; któren to Park 54 morgów austryackich obeymujący, iako też ogrody
owocowe, oranżerye y zwierzyniec z wieloma Jeleniami, upiększają te Państwo
y nadaią mu nayprzyiemnieyszą Siedzibę. Z tych niegdyś sześciu Folwarków
dla ulgi w gospodarstwie ustalono przez Koncentracyą trzy wielkie, iako to:
Górny, Dolny, i Rothof. Wszelkie do tychże należące Budowle są bardzo fundamentalne.
W Unterhof zayduie się Kancellarya dominikalna, Pomieszkanie dla
officyalistów, nowo wystawiona Gorzelnia, Staynia na 32 Koni y 120 Sztuk
Bydła rogatego, w Oberhof na 80, a w Rothof na 60 Sztuk Bydła rogatego.
Przy tym Państwie iest wielka Gorzelnia z ośm wielkiemi Kotłami w najnowszym sposobie, która teraz iest zaarędowaną za 3.500 Zł. R. w Monecie
konwencyonalney rocznie, tudzież siedm Szynków, dziesięć Karczem y Browar,
dwa Tartaki, z których co rok 10.000 Sztuk tarcic odbiera się, trzy wapienne
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Góry, trzy piece do wypalania wapna, Cegielnia, 4 Młyny y fundamentalnie
przez właściciela Dóbr zbudowana Kuźnia.
W tym Państwie znayduie się mnóstwo ostrygów, lecz szczególne ukontentowanie sprawia Lubiącemu polowanie, w każdey porze roku polowanie na
sarny y dzikie Kury.
We wsi Ernsdorf znayduie się się Kościół katolicki y Kościół luterski,
w obydwóch ius patrocinii ma Zwierszchność. Do luterskiego Kościoła należy
Parafia, dla tego w Niedziele lub w Święto Ernsdorf z powodu gminu ludzi
podobny iest do małego miasta.
Gdy wszelkie posiadłości chłopskie są laudemialne, dla tego laudemium
y dochody gruntowe są bardzo znaczne.
Stałe czynsze wynoszą rocznie 893 Zł. R. w W.W.
Daniny y Przędza: Kur Sztuk 44, Jay Sztuk 390, Lnu cienkiego Sztuk 113 ½,
grubego Sztuk 31.
Czynsze spadające y w górę idące 13.100 Zł. R. W.W.
Robocizny: dni czworo bydlnych 339, dni pieszych 7.248 2/4, do rzeźby dni
450, 130 do polowania, ryb łapania y do wartowania przy zbożu.
Nadto są zobowiązane dwie lasowi przyległe wsie, za dzienne 15 y 18
Kraycarów Drzewa Sągów 1.690 rąbać.
Państwo to posiada gruntów dominialnych:
430 Morgów 1.297 kwadratowych Sążni ornego pola,
86 Morgów 1.149 kwadratowych Sążni w ogrodach y łąkach,
112 Morgów 556 kwadratowych Sążni w Stawach y pastwiskach,
1.692 Morgów 1.297 kwadratowych Sążni Lasów.
Podług geometrycznego Wymiaru:
554 Morgów ornego pola,
99 Morgów 800 kwadratowych Sążni w łąkach y ogrodach,
161 Morgów w stawach y pastwiskach,
2.136 Morgów Lasów.
Te gęsto zarosłe razem połączone częścią w równinie, częścią w nieco
górney przyiemney okolicy leżące lasy daią tak przez wyrąb sągowy, którego
podług wymiaru y szacunku lasowego corocznie rachować można, twardego
Sągów 2.020, Miętkiego Sągów 4.020, iako też przez Gąty, Drzewo budowle
y Pruchnisko, do sąsiedzkich miast Biały y Bielska zyskowny dochód.
Równie y dworskie pola leżą wszystkie razem w bardzo urodzayney ziemi,
na których się rodzi Chreczka, Żyto, Pszenica y Owies. Pałac pański jest pięknie
meblowany, y oddanym będzie z wszelkimi w Inwentarzu znayduiącymi się
Meblami, Porcelaną, Srebrem stołowym, Zegarami, Bielizną stołową y domową, Lustrami, Figurami, Szkłem, Malowidłami, Kopersztychami, Zwierciadła-
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mi, Łuszkami y.t.d. Rekwizyta gorzelniane y Kotły iako też Sprzety
gospodarskie są opisane w wielkim Inwentarzu. Bydła znayduie
się 180 Krów, cieląt 40, Byków 6, Koni 16 y Wołów 24.”
Opis ten odzwierciedla nie tylko wielkość jaworzańskich dóbr,
strukturę gospodarki rolno-leśnej, lecz także stosunki pańszczyźniane, jakie panowały na wsi cieszyńskiej w przededniu Wiosny
Ludów.
W roku 1831 Filip Ludwik odkupił od spadkobierców Jana
hrabiego Larischa von Mönnicha z Karwiny jego miejski pałac
w Cieszynie (obecna siedziba Muzeum Śląska Cieszyńskiego). Postanowił rozszerzyć tę rezydencję, dobudowując od strony parku trzecie
skrzydło. Do prac projektowych zaangażował znanego wiedeńskiego
architekta Josefa Kornhäusla, twórcę synagogi w Wiedniu i wielu
pałaców austriackiej arystokracji. Także w Cieszynie wyszło spod
jego ręki kilka budowli. W zaprojektowanym w 1840 roku nowym
skrzydle umieszczono na piętrze reprezentacyjne salony, z tzw. „Salą
Rzymską”, a na parterze pałacową stajnię dla 16 koni, o rzadko
spotykanym założeniu rotundy wspartej na jednej kolumnie.
Zachowały się ciekawe wycinki z życia i działalności Filipa
Ludwika, które przybliżają jego sylwetkę. Pochodzą one ze
wspomnień c. k. rotmistrza Henryka von Wiktoryna, który w wydanej w Cieszynie
w 1905 roku monografii opisał dzieje swojej rodziny.
Otóż jeden z jego przodków, Jan Viktoryn (1777-1847), pełnił od 1816 roku
w majątkach Saint-Genois funkcję zarządcy. Dnia 20 czerwca 1816 roku Filip
Ludwik podpisał w Jaworzu dekret jego nominacji: „Mając na uwadze kilkuletnią
oddaną pracę oraz chwalebną czynną działalność Jana Viktoryna, zarówno
w majątku Dobrosławice, jak i w Bartošovicach, zdecydowałem się mianować
go dyrektorem w moich majątkach na Morawach: Paskovie, w Księstwie Cieszyńskim: Rzepiszczu, Radwanicach i Lipinie, w Księstwie Bielskim: Górnym,
Średnim i Dolnym Jaworzu, Nałężu i Ligocie, oraz powierzyć mu moje
dobra...etc.”
Przez dziesięć lat Jan Viktoryn mieszkał z rodziną w Paskovie, a od 1826
roku w Klášternim Hradiště koło Ołomuńca. Do jego głównych zadań należały
obowiązki wynikające z prowadzenia majątków w okresie wojen napoleońskich,
dostawy żywności dla wojska, urządzania szpitali itp. Równocześnie był przez
starostwo wybrany komendantem do spraw przemarszu kolumn wojskowych.
Spoczywała na nim także odpowiedzialność związana z nabywaniem i sprzedażą
majątków. Obciążenie pracą, wyjazdy do majątków i do różnych urzędów, a noca-

Cieszyn, Pałac hrabiów
Saint-Genois, dawna
stajnia, fot. 2009 r.

Jan von Viktoryn
(1777-1847)
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Johanna Józefa von
Trach und Bürkau
(1789-1870)

mi przygotowywanie ważnych dokumentów powodowały, że bywał miesiącami
nieobecny w domu. Niezwykła była jego ostatnia wola, dotycząca skromnego
majątku, z którego jeszcze pewne kwoty przekazał na cele charytatywne. Realizację testamentu powierzył żonie, z którą przeżył wraz z gromadką dziesięciorga
ukochanych dzieci pracowite życie. Hrabia Filip Ludwik ufundował zmarłemu
nagrobek z napisem: „W uznaniu 30-letniej rzadko spotykanej wiernej służby
dyrektora majątków Paskov i Jaworze, jak i Klášterni Hradiště oraz Pteni dla
Jana Viktoryna, ur.13.4.1777, zm.25.2.1847, wdzięczny Pan - Filip Ludwik St.
Genois”. Hrabia opiekował się tą rodziną aż do swojej śmierci. Trojgu nieletnim
dzieciom wypłacał renty aż do osiągnięcia przez nich pełnoletniości. Taka postawa
daje dodatkowe, niezwykle pozytywne świadectwo o jego osobowości i charakterze.
Filip Ludwik zmarł w badeńskiej willi. W „Gwiazdce Cieszyńskiej” z 1857
roku odnotowano: „We wtorek odbył się w Jaworzu pogrzeb hrabiego Filipa
Ludwika Saint-Genois d'Anneaucourt, który dnia 31 lipca umarł w Baden
w Rakusach i tu koleją przywieziony, w grobie familijnym pochowany został.
Był on rzeczywistym radcą tajnym i szambelanem, posiadał wielką wstęgę
papieskiego orderu Chrystusa, order austryacki Leopolda, toskański św.
Szczepana i krzyża św. Jana jerozolimskiego. Liczył lat 69. Dobra jego są na
Szląsku, na Morawie i w Galicji.” Do tego prasowego nekrologu wkradł się jednak
błąd, bo skoro Filip Ludwik urodził się w 1790 r., to w chwili śmierci liczył lat 67.
Taki błędny zapis znajduje się także w ówczesnych aktach kronikarskich Jaworza.
Jego żona Johanna Józefa przeżyła go o 13 lat. Zmarła 2 lipca 1870 roku w Baden,
a została pochowana także w Jaworzu.
Maurycy Jan Nepomucen
II hrabia i XI baron Rzeszy Saint-Genois d'Anneaucourt
(1816-1886)

Maurycy Saint-Genois
(1816-1886),
grafika z 1838 r.
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Kolejnym gospodarzem Jaworza został syn Filipa Ludwika, Maurycy Jan Nepomucen II hrabia i XI baron Rzeszy Saint-Genois d'Anneaucourt (18161886), który zarządzał tym majątkiem w zasadzie w imieniu swojego syna Filipa
Ernesta, liczącego w chwili śmierci swojego dziadka lat 14. Zgodnie z wolą Filipa
Ludwika miał on po dojściu do pełnoletniości zostać właścicielem dóbr jaworzańskich, z pominięciem do spadku jego ojca Maurycego. W ten sposób Filip
Ludwik chciał zabezpieczyć przyszłość swojemu pierworodnemu wnukowi,
którego matka zmarła po jego urodzeniu na gorączkę połogową.
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Hrabia Maurycy (nazywany Moritz), jako absolwent gimnazjum w Cieszynie
ukończył następnie studia na c. k. Uniwersytecie w Wiedniu, gdzie zaliczył fakultet
z zakresu prawa. W roku 1838 wstąpił do państwowej służby w Guberni Dolnej
Austrii, gdzie pełnił funkcję sekretarza gubernialnego. Jednocześnie w roku 1838
został honorowym kawalerem Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego,
a w roku 1843 drogą mianowania stał się c. k. szambelanem. Jednakże w roku 1845
wystąpił ze służby państwowej z zamiarem oddania się ulubionym zajęciom
związanym z gospodarką rolną w majątkach ojca.
Wiele czasu poświęcił także społecznej działalności
jako honorowy kawaler Zakonu Maltańskiego do
spraw młodzieży.
Po śmierci ojca zajął się energicznie administracją śląskich, morawskich i galicyjskich majątków. Pracy tej poświęcił się bez reszty i z żywym
zainteresowaniem, osiągając bardzo dobre gospodarcze wyniki. W Čelechovicach rozwijał działalność cukrowni, natomiast w 1869 roku założył duży
browar w Dolanach. Nie był co prawda, jak już wyżej
wspomniano, hipotecznym właścicielem Jaworza,
ale z uwagi na niepełnoletniość syna, a później jego
zaangażowanie w służbie dyplomatycznej, cała
administracja Jaworza była w jego rękach.
Po zapoznaniu się z warunkami klimatycznymi miejscowości zdecydował się na założenie
w niej jednego z pierwszych na Śląsku austriackim
uzdrowiska. Po wystąpieniu w tej sprawie do
Śląskiego Urzędu Krajowego w Opawie i otrzymaniu
instrukcji dotyczących spełnienia obowiązujących
w tej mierze wymogów, w przeciągu dwóch lat
zrealizował postawione mu warunki. Jako znanego
filantropa cieszyło go w dużej mierze to, że dzięki
podjętej decyzji dużo ubogich mieszkańców
Jaworza będzie mogło znaleźć stałe zatrudnienie na
miejscu. Dobrze zorganizowane prace w tym kierunku spowodowały w szybkim czasie przystosowanie pałacu i oficyn, łącznie z cieplarnią, dla celów
uzdrowiskowych, wybudowanie domu zdrojowego, restauracji zdrojowej oraz
pijalni wód leczniczych, urządzenie romantycznego parku kuracyjnego z ławecz-

Jaworze, widoki uzdrowiska,
il. w krakowskim „Tygodniku
Powszechnym”, 1882 r.
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Edward Kwisda
(1829-1895)

Gabriela Eleonora Józefa
zu Stolberg-Stolberg
(1827-1904)
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kami i altankami dumania, założenie urzędu pocztowo-telegraficznego z dwukrotnym przywożeniem i odwożeniem przesyłek każdego dnia, uruchomienie apteki
dostępnej dla szerokiej okolicy, zainstalowanie gazowego oświetlenia ulicznego,
zakup 100 sztuk specjalnej rasy owiec i jej hodowla górska w celu pozyskiwania
żętycy (czyli serwatki), potrzebnej do leczenia, zatrudnienie lekarzy specjalistów,
a także zorganizowanie życia kulturalnego i rozrywkowego w uzdrowisku.
Kurort ten cieszył się tak dużą popularnością, że został szczegółowo opisany
w wydanej w Wiedniu w 1877 roku serii „Bibioteka Uzdrowisk”. W związku
z częstymi wyjazdami, aby nie ucierpiało na tym założone przez niego uzdrowisko,
Maurycy zatrudnił na stanowisku generalnego inspektora uzdrowiska zaufanego
prawnika Edwarda Kwisdę, który starał się o jak najlepszy rozwój Jaworza w tym
kierunku. Drugim rządcą był równie oddany właścicielom Karol Forner.
W swojej działalności gospodarczej, pomimo wielu sukcesów, hrabia
Maurycy okazał się jednak protagonistą nowoczesnych sposobów gospodarzenia,
jakie owładnęły po epoce feudalnej kapitalistyczne rolnictwo w Europie. Efektem
takiej postawy był brak rentowności licznych majątków, ich zadłużenie i w końcu
konieczność sprzedaży. Stało się to w 1878 roku, gdy Maurycy sprzedał kompleks
morawskich majątków (Čelechovice, Pteni, Dolany, Kožušany, Tejniček, Vrbatki
i Klášterni Hradiště, Žerotin) księciu Liechtestein, który wcielił go do dominium
Šternberg. W tym samym roku zmuszony był także sprzedać Maków z kilkoma
wsiami, który kupił arcyksiążę Albrecht Habsburg, właściciel państwa żywieckiego. Transakcje te były pierwszym przejawem powolnego upadku rodu. Udało
się uchronić dla rodziny jedynie Paskov, który w 1881 roku nabył zięć Maurycego
Günther Stolberg-Stolberg (1845-1895) i w którym potomkowie jego i Anny z domu Saint-Genois (1850-1926) żyli do 1945 roku.
Hrabia Maurycy był dwukrotnie żonaty. Pierwsze małżeństwo zawarł 20
kwietnia 1842 roku z Luizą hrabianką Wallis (1821-1843), córką Maksymiliana hrabiego von Wallis, barona von Karighmain, c. k. szambelana rzeczywistego, odznaczonego srebrnym krzyżem zasługi, pana kilku posiadłości w Czechach
i na Morawach i jego żony Marii hrabiny von Hojos, damy Krzyża Gwiaździstego
i damy dworu Jej Majestatu Cesarzowej. Luiza, jak już wyżej wzmiankowano, po
urodzeniu syna Filipa Ernesta zmarła w Wiedniu na gorączkę połogową i została
pochowana w Jaworzu. Po trzech latach, w 1846 roku, Maurycy zawarł ponowne
małżeństwo z Gabrielą Eleonorą Józefą hrabianką zu Stolberg-Stolberg
(1827-1904), córką marszałka polowego Christiana Ernesta hrabiego na Stolbergu, który w tymże samym roku zmarł we Lwowie, a spoczywa na jaworzańskim
cmentarzu. Gabriela była wnuczką znanego niemieckiego poety Fryderyka
Leopolda hrabiego Stolberg-Stolberg, wielkiego przyjaciela J. W. Goethego. To
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bardzo kochające się małżeństwo miało siedmioro dzieci, z których troje zmarło
jeszcze za życia Maurycego.
Oboje, zarówno Gabriela jak i Maurycy, byli utalentowanymi malarzami.
Malarstwem zajęli się na dobre, kiedy po założeniu uzdrowiska w Jaworzu
i przeznaczeniu na ten cel wszystkich pałacowych budowli, przenieśli się na stałe do
willi w Baden. Różne notatki z tamtego okresu
wskazują na to, że bywali wówczas często w Jaworzu, a nawet wraz ze swoimi gośćmi, brali udział
w zabawach dla kuracjuszy. Byli kochającymi rodzicami swoich dzieci, a było ich, włącznie z pasierbem Gabrieli, ośmioro: Filip Ernest (1843-1916),
Maria Gabriela (1847-1848), Luiza (1849-1851),
Anna (1850-1926), Ernest Maurycy (1852-1873) –
pochowani w Jaworzu, Franciszka Zofia (Fanny)
(1854-1929) – pochowana w Baden pod Wiedniem,
Hugo Maurycy (1858-1891) – pochowany w Eleonorenhofie (Bratysława) i Eliza Gabriela (Ella) –
(1862-1892) pochowana w Wiedniu.
W 1865 roku Maurycy przystąpił, jako właściciel, do przebudowy przejętej w spadku po ojcu willi
w Baden, nadając jej kształt pałacu jaworzańskiego. W szczycie budowli wmurowany został małżeński herb rodów Saint-Genois i Stolberg-Stolberg, istniejący
tam po dziś dzień. Hrabina Gabriela przywykła była do przedstawiania się jako
Gabriela „Saintgenois-Stolberg” i tak się też podpisywała.
W Baden małżonkowie prowadzili dom
otwarty, spotykając się tam z ludźmi o tych samych
poglądach, które dominowały wtedy w świecie sztuki i filantropii. Wychowali dzieci według przyjętych
pośród arystokracji zasad i byli dumni z ich postaw
życiowych. Oni sami pielęgnowali swoje zdolności
i upodobania artystyczne, sam Maurycy był uczniem znanego malarza Jakoba von Alta. Byli bardzo
zaprzyjaźnieni z doktorem Antonim Rollettem,
twórcą istniejącego do dziś Rollettmuseum w Baden. Istniejąca tam od ponad stu lat księga gości jest
bardzo ciekawym dokumentem zawierającym m.in.
sporo nazwisk Polaków, którzy na przestrzeni wielu lat odwiedzili ten przybytek.

Baden pod Wiedniem,
Willa Saint-Genois, herby
Saint Genois - Stollberg,
fot. 2009 r.

Wizytówka Gabrieli
St. Genois - Stolberg
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Baden pod Wiedniem,
akwarela i autograf Maurycego Saint-Genois, 1871 r.

Baden pod Wiedniem, obraz
Gabrieli St. Genois
- Stolberg, 1889 r.
Akwarela Gabrieli St.
Genois - Stolberg, 1889 r.
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Maurycy jak i Gabriela wraz z córkami wykonali w darze dla dr. Hermanna
Rolletta przepiękny album z ich wierszami, który ozdobili precyzyjnymi, zdumiewająco misternymi malunkami, wysoko ocenianymi przez znawców i krytyków
malarstwa. Część z nich jest do dzisiaj w posiadaniu Rollettmuseum.
Po dziś dzień zachowały się także w tym muzeum dwa obrazy przedstawiające aniołki w kwiatowych girlandach. Na jednym z nich są trzy putta, których
rysy twarzy podobno przypominają trzy córki Gabrieli. W tej sytuacji można
przyjąć, że drugi obrazek, z dwoma aniołkami, upamiętnia niewątpliwie postacie
jej dwóch zmarłych we wczesnym dzieciństwie córeczek, pochowanych w Jaworzu. Były to jej pierwsze dzieci.
Maurycy wszystkie swoje zbiory, a było ich sporo, krótko przed śmiercią
sprzedał i całą kwotę przekazał na cele humanitarne. Po jego śmierci w „Wiadomościach spoza Wiednia” z 29 czerwca 1886 r. – ukazał się artykuł upamiętniający
jego postać: „(Moritz hrabia Saint-Genois d'Anneaucourt +). Z Baden
koło Wiednia została w ostatnich dniach zgłoszona śmierć mężczyzny, którego
zewnętrzny mało ruchliwy przebieg życia nie skierował wprawdzie uwagi
publicznej na niego, jednak jego ciche i owocne oddziaływanie będzie jeszcze
przez długi czas odczuwane. Moritz hrabia Saint Genois, baron Rzeszy
d'Anneaucourt urodził się jako jedyny syn hrabiego Filipa Ludwika Saint
Genois, tajnego radcy i królewskiego szambelana dnia 22 marca 1816 roku na
zamku Paskau w Morawach. Po ukończeniu gimnazjum w swoim kraju
rodzinnym, gdzie uzyskał wykształcenie wstępne zapisał się na uniwersytet
w Wiedniu na studium nauk prawniczych. Tu znalazł również sposobność
wykształcenia swojego znacznego talentu w malarstwie akwarelowym,
doprowadzając je do rangi akwarelowej sztuki malarskiej pod kierunkiem
wybitnych mistrzów szkoły wiedeńskiej, a krótko po tym
został powołany do prezydium w krajowym rządzie Dolnej
Austrii, a w następstwie mianowany sekretarzem gubernialnym, z którego to stanowiska odszedł w roku 1845 ze
służby państwowej. Już trzy lata wcześniej ożenił się z Luizą
hrabianką Wallis, która jednak po urodzeniu syna zmarła
po prawie jednorocznym małżeństwie. W roku 1846 ożenił
się z Gabrielą hrabianką Stolberg-Stolberg, córką królewskiego feldmarszałka-podporucznika Ernesta hrabiego
Stolberga-Stolberg i wnuczką poety Fryderyka Leopolda
hrabiego Stolberg. Z tego związku zakwitło mu szczęście
rodzinne, które niczym nie zmącone trwało aż do końca
jego życia. W serdecznym związku serca i duszy ze współ-
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małżonką, wyróżniającą się wszelkimi zaletami umysłu i serca, w otoczeniu
dzieci oblegających ojca z wielką miłością, nie mógł mieć żadnej innej ambicji od
tej, żeby ze wszystkich sił wewnętrznych i przy pomocy środków zewnętrznych
służyć idei humanitaryzmu. Był przez cały czas gotowym do pomocy
dobroczyńcą biednych i cierpiących, był rozumnym przedstawicielem oceny
i rozwoju sztuki i jako czynny protektor dobra we wszystkich dziedzinach
rozwinął działalność nie ograniczającą się do fundacji i organizacji imprez na
cele dobroczynne, lecz wyrażającą się bardziej jeszcze w licznych nie rzucających
się w oczy działaniach charakteryzujących się miłością i miłosierdziem, których
ślady pozostaną na zawsze w ludzkiej pamięci. Był człowiekiem prawdziwie
szlachetnym o wykształconym umyśle oraz o uczuciach serdecznych, był
wrogiem wszystkiego, co grubiańskie i prostackie w sposobie myślenia oraz
w obyczajach, był szlachcicem z natury i z form zachowania. Jego cichemu i nie
dającemu się udowodnić wpływowi wynikającemu z jego osobowości musiał
ulegać każdy, kto był z nim w bliższych stosunkach i w bliższym kontakcie.
Ostatni okres jego życia był przyćmiony przez ciężką chorobę nerwów, która
jego żelazne zdrowie powoli niszczyła, lecz której nie poddawał się, pozostając
umysłowo sprawny do końca swojego życia, które przez cały czas było wspominane przez tak wiele serc z rzeczywistym bólem”.
Hrabia Maurycy został zgodnie ze swoim życzeniem pochowany wśród
swoich bliskich na hrabiowskim cmentarzyku w Jaworzu.
Jego żona Gabriela Eleonora stała się także niezapomnianą postacią
w podwiedeńskim Baden. Pomimo wychowywania sporej gromadki dzieci, co
czyniła z dużą troskliwością, wiele czasu poświęcała rozwijaniu swego talentu
malarskiego, a także działalności humanitarnej. Trzy jej córki: Anna, Fanny i Ella
były również utalentowane. Gabriela wpisała się w historię Baden przez namalowanie czterdziestu portretów namiestników Rządu Krajowego Dolnej Austrii od
XVI do XIX wieku. Postacie były naturalnej wielkości w ujęciu do kolan. Dzieło to
ukończyła w 1892 roku. Przy jego tworzeniu wspomagał ją znany malarz August
César (1837-1907), który równocześnie był nauczycielem jej trzech uzdolnionych
córek. Dzieło to Gabriela wykonała nieodpłatnie. Uszczęśliwiającym ją wynagrodzeniem było, kiedy cesarz Franciszek Józef I w dniu 17 października 1892 roku
złożył jej w wyniku tych artystycznych dokonań swe najwyższe uznanie, a ponadto
29 października osobiście zwiedził tę galerię, wyrażając podziw dla stworzonego
przez nią dzieła. Różne były koleje tych portretów, z których pozostało jedynie pięć
oryginałów, a losy pozostałych nie są znane. Być może, że malarska pasja pozwoliła
jej przeboleć utratę dalszych dwojga dzieci (w sumie pięciorga): śmierć syna

Maurycy Saint-Genois
(1816-1886),
fot. ok. 1880 r.

Gabriela St. Genois
- Stolberg w swoim
salonie w Baden,
fot. ok. 1900 r.
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Mauricette Saint-Genois
(1889-1978)
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Hugona Maurycego, zmarłego w wieku 37 lat, który osierocił jedyną pięcioletnią
córkę Mauricette oraz najmłodszej córki Elizy Gabrieli hrabiny Warren-Lippitt,
zwanej Ella, która zmarła w wieku 31 lat.
Niezwykle interesująco potoczyło się życie jej wnuczki – Mauricette (18891978) – po wcześnie zmarłym synu Hugonie Maurycym. Była ona jedynaczką i po
matce Eleonorze von Wachtler odziedziczyła duży majątek w Styrii. Kształciła się
i mieszkała w Wiedniu, gdzie była znaną i liczącą się postacią w kręgach literackich.
Jako wieloletnia członkini „Stowarzyszenia Pisarek i Artystek”, a także poetka,
gromadziła dokumenty i pamiątki rodu Saint-Genois, w tym cenne obrazy.
Majątkiem w Styrii zajmował się jej wieloletni przyjaciel baron Burián de Rajecz,
którego córkę Ingeborg (1936-2003) niezamężna Mauricette zaadoptowała,
nadając jej nazwisko Burián de Rajecz Saint-Genois. Jej ojciec wydał ją w 1983 roku
za mąż za swojego przyjaciela, węgierskiego hrabiego Gabora Széchényi (19141986), który miał jedynego syna ze swego pierwszego małżeństwa. Ingeborga,
która zmarła w 2003 r., cały majątek zapisała pasierbowi, także Gaborowi (ur.
1943), mieszkającemu w Belgii. Skierowane do niego prośby innych potomków
rodu Saint-Genois (w tym Gabrieli Rekowskiej z Małachowskich) o przekazanie
cennych dokumentów i pamiątek rodzinnych, nie przyniosły żadnych rezultatów.
Brak reakcji z jego strony wystąpił również przy sugestii odnowienia niszczejącego
grobowca rodowego na Cmentarzu Św. Heleny w Baden, gdzie spoczęła również
Mauricette. W ten sposób nie można więc zbadać wielu materiałów historycznych
tegoż rodu.
Lata biegły, ustroje się zmieniały, II wojna światowa dokonała wielu
zniszczeń. Losy willi Saint-Genois w Baden pod Wiedniem również ulegały
zmianom. Gabriela Saintgenois-Stolberg wyprowadziła się z willi do wynajętego
mieszkania, gdzie w urządzonym atelier nadal oddawała się swojej pasji.
Hipoteczna właścicielka willi – córka Fanny, po jej przekazaniu synowi – Arturowi
hrabiemu Bylandt-Rheydt, zamieszkała samotnie w małej willi w Baden. Przez
pewien czas Artur wynajmował przejętą posiadłość. W końcu, na usilne starania
gminy Baden, sprzedał ją wraz z dużym ogrodem w 1925 roku. Miasto przystąpiło
natychmiast do realizacji swojego planu wybudowania w tym miejscu
nowoczesnego kąpieliska, cieszącego się do dziś dużym wzięciem. Obecnie w willi
Saint-Genois, która jest częścią rekreacyjnego kompleksu, znajduje się restauracja.
Hrabina Gabriela bywała w Jaworzu. Dawni, nieżyjący już od ponad 40 lat
mieszkańcy wspominali festyn, który za życia Filipa Ernesta odbył się pod
patronatem hrabiny Gabrieli. Cały dochód z tego festynu był przeznaczony na cele
szkolne.
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O śmierci Gabrieli poinformowała wiedeńska gazeta „Extrablatt” z dnia 18
sierpnia 1904 roku: „(Hrabina Gabriela Saint-Genois d'Anneaucourt †).
Wczoraj przed południem zmarła w Baden w 77 roku życia Pani hrabina
Gabriela Saint-Genois z hrabiów Stolberg. Hrabina Gabriela była wdową po
szambelanie hrabim Morizu Saint-Genois. Jedna z córek była żoną namiestnika
Górnej Austrii, hrabiego Bylandt Rheidt. Zmarła była wybitną, cenioną
malarką, która namalowała portrety namiestników Dolnej Austrii, znajdujące
się w Urzędzie Namiestnikowskim. W swoim mieszkaniu przy ul. Theaterplatz w
Baden miała urządzone atelier. W familijnej willi przy Helenenstrasse
w Weikersdorfie znajdują się w salach liczne obrazy z atelier Hrabiny.
Pochowanie zwłok odbędzie się w piątek po południu o godz. 4.oo. Hrabina
Saint-Genois była Damą Krzyża Gwiaździstego.”
Prawie wszystkie przedstawicielki rodu Saint-Genois w czasach monarchii
austriackiej nosiły niezwykle pożądany w sferach arystokracji Order Krzyża
Gwiaździstego. Został on ustanowiony w 1668 roku przez cesarzową Eleonorę,
wdowę po cesarzu Ferdynandzie III i zatwierdzony przez papieża Klemensa IX.
Order powstał na pamiątkę odnalezionych relikwii Krzyża Chrystusowego. Celem
jego było objęcie przez zasłużone arystokratyczne damy protektoratu nad
wznowieniem nabożeństw do krzyża, zaszczepianie wśród wiernych nabożnego
życia oraz świadczenie dobroczynnych działań. Akcją kierowała przełożona
zakonu, którą mogła być jedynie austriacka arcyksiężniczka. Damy Krzyża
Gwiaździstego posiadały przywilej bywania w pałacu cesarskim dwa razy
w tygodniu, bez potrzeby podawania przyczyny przybycia. Order przedstawiał
cesarskiego orła z nakreślonym na nim czerwonym krzyżem na niebieskim polu.
Ilość orderów była stała. Po śmierci osoby uhonorowanej rodzina była zobowiązana order zwrócić i służył on z kolei następnej damie.

Okładka albumiku wykonanego przez hrabinę
Gabrielę dla założyciela
Rollettmuseum w Baden
dr. Hermanna Rolletta

Filip Ernest
III hrabia i XII baron Rzeszy Saint-Genois d'Anneaucourt
(1843-1916)
Następnym, ostatnim już właścicielem dóbr jaworzańskich z tego rodu, był Filip
Ernest III hrabia i XII baron Rzeszy Saint-Genois d'Anneaucourt
(1843-1916), syn Maurycego z pierwszego małżeństwa. Po ukończeniu prywatnych studiów gimnazjalnych i uzyskaniu w gimnazjum w Cieszynie absolutorium,
studiował przez dwa lata na Uniwersytecie Wiedeńskim prawo i jego historię,
zdając z dobrym wynikiem egzamin państwowy.

Filip Ernest Saint-Genois
(1843-1916),
fot. ok. 1900 r.
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Julia de Moros
(1859-1896)
i Filip Ernest Saint-Genois
(1843-1916)
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W dniu 1 września 1862 roku zgłosił się na ochotnika w Trieście do
marynarki wojennej, gdzie jako „kadet prowizoryczny” odbył praktykę na brygu
„Huszar”. Po sześciomiesięcznym kursie, już jako „efektywny kadet morski” po
musztrze, został zaokrętowany na fregacie „Donau”, z którą znalazł się w letniej
eskadrze w Dalmacji, a w lutym 1863 roku został przeniesiony do pułku ułanów nr
8 arcyksięcia Ferdynanda Maxa. Z tym korpusem przenosił się w różne miejsca, aż
w Neuhäusel niedaleko Krems nad Dunajem dnia 1 września 1863 roku otrzymał
wiadomość o awansie do stopnia podporucznika, a po przeniesieniu do kilku
innych formacji podniesiony został do rangi porucznika. Uczestniczył w 1866 roku
w siedmiotygodniowej wojnie z Prusami jako oficer-ordynans brygady w 6.
korpusie armii. Po zakończeniu tej wojny i podniesieniu go do godności c. k.
szambelana, został przeniesiony do swojego pułku w Tulln, z którym pomaszerował do Żółkwi. W następnym roku, w związku z wstąpieniem na drogę dyplomatycznej kariery, został początkowo na rok urlopowany, a następnie przeniesiony
do rezerwy, zaś później w stan spoczynku do pułku ułanów Hohenmauth nr 2.
Po dłuższym czasie działalności, początkowo jako attaché, a później jako
sekretarz legacyjny w różnych zagranicznych misjach dyplomatycznych, zawarł
w 1879 roku w Madrycie związek małżeński z donną Julią de Moros y LunaRamirez de Arellano (1859-1896), córką hiszpańskiego granda Eusebia de
Moros y Ramirez de Arellano i Isabelli Benito y Luna Rivafrechis. Wkrótce potem
wystąpił ze służby dyplomatycznej. Przez króla Hiszpanii był za swoją działalność
odznaczony najwyższymi hiszpańskimi odznaczeniami – Orderem de Carlos
Tercero i Krzyżem Komandorskim Orderu Izabeli Katolickiej.
Jako hipoteczny właściciel Jaworza bywał wtedy często w swych dobrach.
Jednakże jego zawodowe ukierunkowanie nie było mu w żadnym wypadku
pomocne w zarządzaniu majątkiem. Kiedy w 1886 roku zmarł ojciec, polegał
całkowicie na rządcach. W tym to czasie wielkie majątki zaczęły upadać, wskutek
agrarnego kryzysu i zalania rynków europejskich tanim zbożem z Ameryki.
Dochody w jaworzańskim majątku zmalały i z trudem próbowano podołać utrzymaniu hrabiowskiej rodziny na dotychczasowym, wysokim poziomie, z którego
niechętnie rezygnowano, żyjąc często ponad stan.
W 1896 roku zmarła w Madrycie jego żona Julia. Jej zwłoki zostały przywiezione do Jaworza i wystawione zostały w szklanej trumnie w pałacu. Straż przy
zmarłej trzymali pracujący w majątku gajowi. Przez dobrych kilka powojennych
lat starzy mieszkańcy często wspominali ten pogrzeb, w którym uczestniczyła cała
wieś.
Od tej pory Filip Ernest zamieszkał na stałe w Jaworzu i zajął się wychowaniem pięciorga osieroconych dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Były to: Juliusz Alfons
Maurycy Ludwik Euzebiusz (Madryt 26.08. 1887 – Ferlach 14.08.1961), Izabella

SAGA RODU SAINT-GENOIS D'ANNEAUCOURT

(Madryt 12.08.1889 – Wiedeń 15.05.1946),
Maurycy Eusebiusz Józef Paweł Leon (Madryt
24.08.1890 – Wiedeń 26.03.1958), Luiza Julia
Róża Anna Wilhelmina (San Sebastian 03.07.1892
– 16.03.1960), Maria del Pilar Julia Róża Cecylia
Wilhelmina (San Sebastian 01.07.1893 – Graz
17.12.1980).
Mocno też odczuł śmierć w 1895 roku generalnego inspektora dóbr Edwarda Kwisdy, z którym
był od dziecięcych lat bardzo związany. Pozostał już
tylko rządca Karol Forner, będący również bardzo
blisko z właścicielami. Zdawał on sobie sprawę
z sytuacji materialnej i domyślał się, że Filip Ernest
zdobywa środki na życie poprzez zaciąganie
pożyczek. Nie wiedział jednak, w jaki sposób to robił
i nie było mu również wiadome, że hrabia nosił się z zamiarem sprzedaży majątku
i przeniesienia się do Wiednia, gdzie mógłby zapewnić dzieciom odpowiednią
przyszłość. Forner został dzierżawcą zakładu kąpielowego, a folwarkami zaczął
zajmować się nowo zatrudniony rządca. Karol Forner na własny koszt zmodernizował zakład, co przyczyniło się do jego ożywienia i wzrostu liczby kuracjuszy.
Wiadomość o sprzedaży Jaworza przypłacił śmiercią, zmarł w szpitalu w Cieszynie
w 1905 roku w wieku 51 lat.
Nabywcą zadłużonych jaworzańskich dóbr
został jeden z największych magnatów Śląska Cieszyńskiego Henryk hrabia Larisch von Mönnich
z Karwiny, spowinowacony we wcześniejszych
generacjach z rodem Saint-Genois, który na konto
przyszłego nabycia majątku przekazywał hrabiemu Saint-Genois, w postaci weksli, określone kwoty. Rodzina Filipa Ernesta jeszcze przez ponad dwa
lata mieszkała w pałacu, porządkując sprawy związane ze sprzedażą majątku. Ostatecznie w dniu 25
lipca 1906 roku hrabia Henryk Larisch von
Mőnnich kupił Jaworze za 1.150.000 koron
austriackich.
Po przeprowadzeniu się do Wiednia Filip
Ernest rokrocznie przyjeżdżał w sezonie letnim do
Jaworza i wynajmował pokoje w swym dawnym Jaworze, Pałac Saint-Genois, salon
pałacu. Dużo spacerował po Jaworzu, rozmawiał z portretami przodków, fot. 1909 r.

Juliusz Saint-Genois
(1887-1961)
z rodzeństwem,
fot. z ok. 1895 r.

Henryk Larisch von
Mönnich (1850-1918)
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z mieszkańcami i często przesiadywał na cmentarzu. W 1916 roku rozchorował się
i 26 czerwca zmarł w szpitalu w Bielsku. Pochowany został obok swej żony na
hrabiowskiej części jaworzańskiego cmentarza.
W historii Jaworza zasłużył się przekazaniem gruntu pod budowę cmentarza ewangelickiego w 1880 roku, przekazaniem gruntu pod rozbudowę szkoły
katolickiej w Jaworzu Dolnym w 1886 roku oraz przekazaniem gruntu pod
budowę szkoły w przysiółku Nałęże w 1902 roku. Do 1906 roku był patronem
kościoła katolickiego wybudowanego w 1804 roku przez jego pradziadka Arnolda
barona Saint-Genois. Wmurowana przez niego w 1904 roku tablica pamiątkowa
na stulecie kościoła zdobi po dziś dzień kruchtę świątyni.
Jaworze, Kościół katolicki
pw. Opatrzności Bożej.
Tablica fundacyjna znajduje
się na lewej ścianie
przedsionka kościoła.

Tablica upamiętniająca
stulecie istnienia świątyni
jest wmurowana do
ściany po prawej stronie
przedsionka.

Juliusz Saint-Genois
(1887-1961)
w pałacu w Jaworzu,
fot. z ok. 1900 r.
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Ostatnie pokolenie hrabiów Saint-Genois d'Anneaucourt
Losy pięciorga potomków hrabiego Filipa Ernesta i Julii Saint-Genois, którzy
urodzili się jeszcze pod koniec XIX wieku, wplotły się w skomplikowaną i często
tragiczną historię tej części Europy w XX wieku.
Najstarszy z synów Juliusz Alfons IV hrabia XIII baron Rzeszy
Saint-Genois d'Anneaucourt (1887-1961), który powinien był dziedziczyć po
ojcu Jaworze, był ostatnim potomkiem w linii męskiej swego rodu – „ultimus
familiae”.
Z początku obrał karierę urzędniczą, a potem wojskową. Po sprzedaniu
Jaworza w 1906 roku dziewiętnastoletni Juliusz próbował znaleźć swoje miejsce
w życiu. Aż do wybuchu I wojny światowej przebywał czasowo w Jaworzu,
mieszkał u swych sióstr w Wiedniu i w Mödling pod Wiedniem, podróżował do
Wenecji, Triestu, Grazu i Fiume, Krakowa i Zakopanego. Jesienią 1908 roku
odbywał praktyki jako wolontariusz w austriackim majątku Tribuswinkel bei
Baden u baronów von Doblhoff, natomiast w 1913 roku pracował jako urzędnik
bankowy w Bielsku w filii „Wiener Bank-Verein”. Już przed wielką wojną znalazł
się młody Juliusz w warstwie zdeklasowanej arystokracji, co stało się powszednim
zjawiskiem dopiero w powojennej Austrii.
Wybuch I wojny światowej zmienił jego sytuację życiową. Zdecydował się
wstąpić do wojska jako tzw. jednoroczny ochotnik. W 1915 roku odbył szkolenie
w szkole oficerów rezerwy przy c. k. Fortecznym Pułku Artylerii w porcie Pola nad
Adriatykiem, a od stycznia 1916 roku służył tam w III kompanii rezerwy w stopniu
podporucznika. Podczas wojny otrzymał wiele austriackich odznaczeń wojskowych.
Po śmierci ojca i zakończeniu wojny Juliusz osiadł na stałe we Wiedniu,
gdzie pracował jako urzędnik bankowy. Zasilił tym samym rzeszę spauperyzowanych austriackich arystokratów, którzy po utracie majątków postanowili
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zamieszkać w stolicy Austrii. Nigdy już nie wrócił do Jaworza, które w wyniku
rozpadu dawnej monarchii austro-węgierskiej znalazło się w granicach Polski.
W 1919 roku zawarł pierwsze ze swoich trzech małżeństw z Matyldą (Thilde)
von Hölder (urodzoną w 1897 roku), córką Konsula Generalnego Oscara i Berty
von Hölderów. W związku z tym, że przyszła żona była ewangeliczką, wystąpił
oficjalnie z kościoła katolickiego, co odnotowano także w jaworzańskiej księdze
chrztów. W 1924 roku małżeństwo to uległo rozkładowi. Juliusz przeniósł się do
pałacu swych krewnych Byland-Rheidt w Baden pod Wiedniem, gdzie mieszkał aż
do 1926 roku.
W 1927 roku powstał we Wiedniu jego sławny portret, który jest obecnie
ozdobą zbiorów „Centre Georges Pompidou – Musée National d'Art Moderne”
w Paryżu. Namalowany został przez Christiana Schada (1894-1982), przedstawiciela tzw. Nowej Rzeczowości (Neue Sachlichkeit), kierunku niemieckiej sztuki
rozwijającej się w epoce Republiki Weimarskiej. Ukazuje on nienagannie ubranego i nieco sztywnego hrabiego Juliusza na tle zabudowań paryskiego Montmartre
w towarzystwie baronowej Glaser, a także popularnego transwestyty, znanego ze
swych spektakli w największym kabarecie Berlina w roku 1920 – Eldorado.
„Portret hrabiego Saint-Genois d'Anneaucourt” uznawany jest za „ikonę niemieckiego malarstwa lat 1920” i prezentowany był w ostatnich latach na wystawach
w „Metropolitan Museum of Art” w Nowym Jorku czy w paryskim „Musée
Maillol”.
Drugie ze swych małżeństw zawarł Juliusz w 1932 roku w Lubljanie z Marią
Elżbietą (Mariką) hrabianką Dessewffy von Csernek und Tarkö (1888-1962).
Małżeństwo to także zakończyło się rozwodem. Już po II wojnie światowej
w Budapeszcie w 1951 roku zawarł trzeci związek małżeński z Gizellą-Valerią
Balázs (urodzoną w 1906 roku).
Z najbliższą rodziną, która uważała go za zaginionego podczas wojny, nie
utrzymywał kontaktów. Pojawił się w Wiedniu dopiero w październiku 1949 roku.
Nie posiadając środków do życia, ani żadnych praktycznych umiejętności, zdany
był jedynie na pomoc najbliższych. Osiadł w majątku swej siostry Marii del Pilar
Voigt w jej zamku w Ferlach w Karyntii, gdzie zmarł 14 sierpnia 1961 roku w wieku
74 lat (w 17 generacji od założyciela rodu).
Pochowany został 21 sierpnia w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Św.
Heleny w Baden pod Wiedniem. Na grobowcu wykuty został napis (z błędną datą
roczną śmierci): „JULIUS / LETZTER GRAF SAINT-GENOIS / REICHSFRH. V.
ANNEAUCOURT / 1887-1962” („Juliusz ostatni hrabia Saint-Genois baron
Rzeszy v. Anneaucourt 1887-1962”).

Portret Juliusza Saint
-Genois (1887-1961),
obraz Christana Schada
w Centre Pompidou
w Paryżu, 1927 r.

Baden pod Wiedniem,
Cmentarz św. Heleny,
nagrobek rodziny SaintGenois - Stollberg
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Jak potoczyły się losy rodzeństwa Juliusza?

Portret Juliusza Saint
-Genois (1887-1961)
z siostrą Marią del Pilar
(1893-1980),
fot. z ok. 1900 r.

Maria del Pilar
Keuschnig, fundatorka
depozytu Archiwum rodu
Saint-Genois
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Siostra Izabella (1889-1946) wyszła w Wiedniu w 1915 roku za mąż za kupca
– Karola Vitaka, natomiast brat Maurycy Euzebiusz (1890-1958) w 1924 roku
wziął sobie za żonę Kamilę Vitak – były to więc małżeństwa dwóch rodzeństw.
Kolejna z sióstr – Luiza Julia (1892-1960) wyszła za dyrektora banku Józefa
Wiktora Scheffelmanna w 1912 roku, także w Wiedniu.
Wielowiekową tradycję tego starego, europejskiego rodu szlacheckiego
podtrzymały, o dziwo, kobiety. Linię żeńską zapoczątkowała najmłodsza siostra
Juliusza, która na cześć swej matki otrzymała hiszpańskie imię Maria del Pilar
(1893-1980). W przeciwieństwie do mieszczańskich małżeństw swych sióstr
wyszła w 1915 roku w Wiedniu za arystokratę i wojskowego Justusa Jahn von
Jahnau (1884-1948). Z małżeństwa tego urodziła się Maria del Pilar Anna (19151954), przyszła żona Wilhelma Grubera (1918-1991) i matka kolejnej Marii del
Pilar (urodzonej w roku 1951, zamężnej za Alojza Keuschniga), która wraz ze swą
kuzynką Dianą odegrała ważną rolę w historii rodu.
Małżeństwo z Justusem Jahn von Jahnau zakończyło się rozwodem. Drugim
mężem Marii del Pilar został w 1924 roku Ernest Voigt, właściciel majątku
ziemskiego w Karyntii. Z tego związku pochodził Karol Voigt. Z jego małżeństwa
z Dorotą Firon przyszła na świat wspomniana już Diana Voigt-Firon (1960-2009).
To właśnie te dwie kuzynki – Maria del Pilar Keuschnig i Diana Voigt-Firon,
dziedziczki wspaniałej tradycji rodu Saint-Genois d'Anneaucourt, przekazały gminie Jaworze i Muzeum Śląska Cieszyńskiego rodowe archiwum w formie depozytu.

Diana Voigt-Firon,
fundatorka depozytu
Archiwum rodu
Saint-Genois

Kustosz Mariusz Makowski i potomkinie
Saint-Genois w Muzeum Śląska
Cieszyńskiego w Cieszynie
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3. SŁÓW KILKA O NIEKTÓRYCH POTOMKACH
RODU SAINT-GENOIS D'ANNEAUCOURT
Cechą każdego człowieka, który śledzi historię czyjegoś życia, jest na pewno chęć
dotarcia do finałowego „happy endu”. Tak było i w przypadku zbierania materiałów, na których oparto powyższe opracowanie. Krok za krokiem otwierały się
nowe drzwi ukazujące dalsze losy potomków tej rodziny.
Kontakty zagraniczne, zarówno listowne, jak i osobiste rozpoczęte zostały
w 1999 roku, najpierw z Muzeum Śląska Cieszyńskiego, następnie z Archiwum
Ziemskim w Opawie, gdzie znajdują się dokumenty dawnego Śląskiego Urzędu
Krajowego, a później w Baden pod Wiedniem, w Wiedniu i w Salzburgu. Pierwszą,
z trudem odnalezioną osobą związaną z dawnymi dziejami Jaworza, był wnuk
generalnego inspektora uzdrowiska Rudolf Kwisda, zamieszkały w Salzburgu,
który szczerze ucieszył się z moich odwiedzin, jako kronikarki Jaworza w towarzystwie ówczesnego wójta gminy Czesława Wierzbickiego. Pan Kwisda przekazał
wtedy wiele ciekawych informacji i przyjął zaproszenie do odwiedzenia Jaworza,
w którym urodził się i chodził do szkoły jego ojciec. Przy okazji poinformował, że
w Salzburgu mieszka prawnuczka ostatniego
właściciela dóbr jaworzańskich, Maria del Pilar
Keuschnig, z którą utrzymuje przyjazne kontakty.
Pierwszy telefoniczny kontakt z nią nie doszedł do
skutku, gdyż jako pedagog, miała w tym czasie
przerwę wakacyjną. Następna próba zakończyła
się sukcesem. Rozmowa telefoniczna z Marią del
Pilar była z początku pełna dystansu, ale po dalszej
korespondencji listownej i szerokim opisie celu
zbierania materiałów archiwalnych sytuacja uległa
zmianie. Uzyskane informacje o badaniach historycznych przeprowadzanych w Jaworzu Pilar
Keuschnig przekazała z kolei swojej kuzynce Dianie Voigt-Firon, która przechowywała odziedziczone po swej babci – Marii del Pilar Voigt – archiwum
rodowe, obejmujące jego historię na przestrzeni kilku wieków. Moja wizyta wraz
z Ryszardem Stanclikiem z Towarzystwa Miłośników Jaworza i Mariuszem
Makowskim z Muzeum Śląska Cieszyńskiego w 2005 roku zaowocowała podjęciem przez kuzynki decyzji o przekazaniu drogocennego archiwum rodowego
w formie depozytu Gminie Jaworze, z miejscem jego lokalizacji w Muzeum Śląska

Rudolf Kwisda
z Salzburga

Jaworze, Uroczystość
podpisania umowy
przekazania Archiwum
rodu Saint-Genois
d'Anneaucourt,
24.08.2005
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Franciszka Małachowska,
z domu Bylandt-Rheydt,
fot. ok. 1900 r.

Roman Małachowski,
fot. 1909 r.

Gabriela Rekowska,
z domu Małachowska,
z dziećmi: Stanisławem,
Arturem i Iską,
fot. ok. 1943 r.
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Cieszyńskiego. Przeważającym motywem ich decyzji było głębokie przeświadczenie, że dokumenty te powinny znaleźć się w miejscu, gdzie spoczywają prochy
ich przodków i pielęgnowana jest pamięć o nich. Podpisany uroczyście w Jaworzu
w 2005 roku przez wszystkie strony notarialny akt prawny jest bardzo ważnym
dokumentem zwieńczającym tę decyzję.
Następne wizyty w Archiwum Państwowym w Wiedniu, Rollettmuseum
w Baden pod Wiedniem i Muzeum Portretów Austriackiej Biblioteki Narodowej
w Wiedniu okazały się także bardzo owocne. Otrzymane dokumenty i fotografie
wzbogaciły jaworzańskie historyczne zbiory i poszerzyły znajomość dziejów gminy.
Kolejne drzwi otworzyły się, gdy z Rollettmuseum w Baden otrzymano notatkę prasową z 1910 roku, informującą o zawarciu małżeństwa przez wnuczkę
Maurycego Saint-Genois – Franciszkę (zwaną Iską) hrabiankę Bylandt-Rheydt
(1866-1933) z polskim arystokratą Romanem Małachowskim herbu Nałęcz (18811958). Zainteresowały nas dalsze losy tej pary. Furtką do tego wątku okazał się być
zabytkowy Cmentarz Św. Heleny w Baden. Znajduje się tam między innymi
grobowiec rodziców Franciszki Małachowskiej, którymi byli Artur hrabia BylandtRheydt (1854-1915) i Franciszka (zwana Fanny), córka Maurycego i Gabrieli
hrabiów Saint-Genois (1854-1929). Zdziwienie wywołał fakt, że pochowany został
w tymże grobowcu, niedawno, bo w 2003 roku, niejaki Stanisław Artur WantochRekowski, urodzony w 1936 roku w Koszutach koło Poznania. Przypuszczenie, że
może to być potomek Małachowskich okazało się być trafne. Dalsze poszukiwania,
związane z kolejnymi „drzwiami”, odtworzyły historię tych potomków rodu SaintGenois, którzy związani są bezpośrednio z Polską. Po wielu staraniach udało się
nawiązać kontakt z siostrą Stanisława Artura, mieszkającą w USA – Franciszką
(Iską) Rekowską-Kenney (urodzoną w 1938 roku). Opowiedziała ona niezwykłe

Stanisław Artur WantochRekowski, fot. ok. 2000 r.

Iska Rekowska-Kenney

Jadwiga Roik i Franciszka
Rekowska-Kenney
w galerii GOK w Jaworzu,
fot. 2008 r.
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losy swej rodziny. Po zawarciu małżeństwa Małachowscy zamieszkali w Poznaniu.
Jedyna ich córka Gabriela Małachowska (1911-1997) zawarła małżeństwo
z Kazimierzem Wantoch-Rekowskim (1907-1952), właścicielem 820-hektarowego majątku w Koszutach. Tam też przyszły na świat ich dzieci – Stanisław
Artur i Franciszka. W 1941 roku po licznych prześladowaniach Niemcy odebrali
Koszuty Rekowskim. Gabriela wraz z małymi dziećmi przedostała się w marcu
1944 r. do swych krewnych w Wiedniu, zaś jej mąż, ukrywający się przed
Niemcami w Generalnej Guberni, później pozbawiony przez PRL całego majątku,
zmarł kilka lat po wojnie w Polsce. Gabriela udzielała się w Wiedniu w polskiej
organizacji, pomagającej uchodźcom z Polski, za co została w roku 1995 udekorowana w Ambasadzie Polskiej w Wiedniu przez Władysława Bartoszewskiego
medalem. Jej syn – Stanisław Artur został cenionym przedsiębiorcą zajmującym
się transportem i interkontynentalną spedycją. Natomiast córka Franciszka była
guwernantką księżniczki Agnes von Liechtenstein, a następnie zajmowała się
artystycznym dekorowaniem porcelany. W 1965 roku wyjechała do Nowego
Jorku, gdzie pracowała w szwajcarskim banku. Tam też w 1969 roku wyszła za mąż
za Donalda Kenney'a (1922-2007). Po 27 latach pracy w banku przeniosła się wraz
mężem do własnego domu na wsi w Massachusetts, gdzie po dziś dzień oddaje się
swej, odziedziczonej po przodkach, pasji malarskiej. Wizyty w Wiedniu u Iski Rekowskiej-Kenney, a także jej odwiedziny Jaworza w 2008 roku przyniosły wiele
dodatkowych szczegółów i wyjaśnień dotyczących dziejów rodziny Saint-Genois
i ich potomków. Ona sama, podobnie do swych austriackich krewniaczek,
przekazała cieszyńskiemu Muzeum niezwykle cenną rodzinną korespondencję,
ilustrowane pamiętniki swej praprababki Gabrieli Saintgenois-Stolberg, oraz
znaczący zbiór familijnych fotografii.

Dwór w Koszutach
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4. HISTORIA „ARCHIVUM FAMILIAE
SAINT-GENOIS D'ANNEAUCOURT”
I JEGO OBECNY STAN

Archiwum rodu SaintGenois d'Anneaucourt,
stan archiwum przed
przejęciem w depozyt
w 2005 r.

Muzeum Śląska
Cieszyńskiego, Wystawa
pergaminów z Archiwum
rodu Saint-Genois
d'Anneaucourt, 2007 r.
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Po uroczystym podpisaniu dnia 24 sierpnia 2005 roku w Jaworzu Umowy
Depozytu zbiory rodowego archiwum hrabiów Saint-Genois znalazły swe miejsce
w Muzeum Śląska Cieszyńskiego przy ul. Regera 6 w Cieszynie, a ich kustoszem
został Mariusz Makowski.
W skład „Archivum Familiae Saint-Genois d'Anneaucourt”, bo taką nazwę
otrzymał cały zbiór liczący 96 jednostek archiwalnych, wchodzą akta genealogiczne, rodzinne, majątkowe hrabiów Saint-Genois oraz spokrewnionych i spowinowaconych z nimi szlacheckich rodzin, m.in. Cselestów z Cselestiny, Laszowskich z Laszowic, Logauów ze Starej Wsi, Trachów z Brzezia, Pröcklów z Proksdorfu czy Dworzaków z Boru. Są to dyplomy herbowe, kontrakty kupna-sprzedaży,
korespondencja, drzewa genealogiczne, portrety, fotografie, akta gospodarcze,
kroniki i inne. Akta te pochodzą z lat 1429-1976, a w odpisach od 1301 roku. Dotyczą w starszej części całego Śląska oraz terenów Francji, Hiszpanii i obecnej Belgii,
zaś z XVIII i XIX wieku również Polski, Czech i Austrii.
Archiwum zostało uporządkowane, zinwentaryzowane i umieszczone
w profesjonalnych tekach i pudłach w muzealnym magazynie. W roku 2006
najcenniejszy zbiór dokumentów pergaminowych (36 jednostek) dzięki środkom
finansowym Urzędu Gminy w Jaworzu został poddany zabiegom konserwatorskim w Książnicy Cieszyńskiej (prace te przeprowadziły Łucja Brzeżycka i Anna
Fedrizzi-Szostok).
W 2009 roku Gmina Jaworze wraz z cieszyńskim Muzeum przystąpiła do
realizacji projektu – „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny SaintGenois d'Anneaucourt wkładem w upamiętnienie dziedzictwa historycznego
południowej części województwa śląskiego” – współfinansowanego ze środków
europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach priorytetu IV „Kultura”. Efektem realizacji tego projektu jest digitalizacja Archiwum, jego opracowanie w formie list identyfikacyjnych, katalogu archiwaliów oraz opisu Archiwum
i jego charakterystyki.
Tradycja rodu Saint-Genois d'Anneaucourt, wraz z Archiwum pielęgnowana
była przez ich potomków w linii żeńskiej – siostrę Juliusza Saint-Genois – Marię del
Pilar Voigt, jej dzieci – Marię del Pilar zamężną Gruber i Karola Voigta, oraz
wnuczki – Marię del Pilar Keuschnig i Dianę Voigt-Firon. Za sprawą tych ostatnich
rodowe Archiwum z powrotem znalazło swe miejsce na Śląsku Cieszyńskim.
Zanim to jednak nastąpiło, rodzinne dokumenty hrabiów Saint-Genois
przeszły długą i skomplikowana drogę. Gromadzone było przez kilkaset lat, jeszcze
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w czasach, gdy Saint-Genois zamieszkiwali region Hainaut w Niderlandach.
Z okresu tego pochodzą niezwykle cenne dokumenty pergaminowe i papierowe
umieszczone w dwóch księgach – poszytach. Dokumenty te, jak i liczne odpisy,
stanowiły potwierdzenie szlacheckiego pochodzenia i legitymowanego
następstwa kolejnych generacji rodu. Wraz z pojawieniem się Saint-Genois
w Księstwie Cieszyńskim, zawieraniem przez nich związków małżeńskich,
nabywaniem dóbr i wchodzeniem w liczne społeczno-gospodarcze związki
z miejscowym środowiskiem, poczęły powstawać dokumenty, spisywane przez
kilka stuleci. Dotyczyły one spraw osobistych, rodzinnych, genealogicznych,
majątkowych, finansowych itp. Wraz z narastaniem ich ilości utworzone zapewne
zostało w Jaworzu rodowe archiwum, do którego trafiły z czasem archiwa innych
majątków Saint-Genois, np. z Paskova czy Kończyc Wielkich koło Ostrawy oraz
archiwa spokrewnionych rodzin, jak przykładowo baronów Trachów z Brzezia
z Kocobędza. O tym, iż archiwum to było usystematyzowane i miało być może
swego opiekuna – archiwistę, świadczą stare, porządkowe sygnatury i oznaczenia,
dzisiaj już w większości niezrozumiałe. Niestety także nieznana jest do dzisiaj
pierwotna wielkość archiwum, można jedynie mniemać, że zachowane po dziś
dzień zbiory są jego niewielką, choć znaczącą częścią.
Archiwum rodowe spoczywało w jaworzańskim pałacu do czasu sprzedaży
Jaworza przez Filipa Ernesta Saint-Genois d'Anneaucourt w 1906 roku, a być
może dłużej, do jego śmierci w 1916 roku. Następnie, wraz z innymi pamiątkami
i wyposażeniem pałacu, przewiezione zostało przez dzieci Filipa Ernesta Juliusza
i Marię del Pilar Jahn von Jahnau do Wiednia. Po jej powtórnym małżeństwie
z Ernestem Voigtem, archiwum trafiło do zamku Voigtów w Ferlach w Karyntii.
Dalsze losy opisała Maria del Pilar Keuschnig: „Moja babcia Pilar Voigt
zmarła w dniu 17.12.1980 r. w Grazu. Rodzina pochowała ją 29.12.1980 roku
w grobowcu przodków Saint Genois w Baden pod Wiedniem na Cmentarzu św.
Heleny. W spadku znalazło się po niej parę blaszanych skrzynek z rodzinnymi
dokumentami obu linii Saint Genois: śląskiej i flandryjskiej, jak również przodków z gałęzi hiszpańskiej (Baldosera). Po przejrzeniu dużej ilości dokumentów
spadkobiercy postanowili wszystko razem zdeponować w jednym miejscu, aby
ich nie rozdrabniać. Przed paru laty przedstawiciele miejscowości Jaworze
poszukiwali w Salzburgu, potomków rodziny Kwisda, zarządcy majątku Saint
Genois w Jaworzu, ponieważ chcieli uzupełnić w swoich dokumentach brakujące
materiały i fotografie tychże właścicieli. Po rozmowach i korespondencji na ten
temat, a następnie osobistych kontaktach z władzami byłego majątku w Jaworzu, a następnie Muzeum Śląska Cieszyńskiego, moja kuzynka Diana Voigt i ja
zdecydowałyśmy się na przekazanie całego archiwum.”
Takie więc zakończenie posiada wielowiekowa historia hrabiowskiego rodu.
A może to początek kolejnej historii?
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5. KWARTAŁ HRABIÓW SAINT-GENOIS
D'ANNEAUCOURT
NA CMENTARZU KATOLICKIM W JAWORZU

Jaworze, hrabiowska
część cmentarza
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Na Śląsku Cieszyńskim od wielu stuleci szczególną opieką otaczane są miejsca
grzebalne – cmentarze, krypty, kaplice grobowe, masowe groby. Od wieków
najbardziej powszechnym był zwyczaj zakładania cmentarzy przy kościołach,
wiele z nich istnieje szczególnie na wsiach. Szlachta i właściciele licznych dóbr
znajdowali miejsce swego pochówku w kryptach kościołów, których byli kolatorami, klasztorów, dla których czynili liczne zapisy czy też w kaplicach grobowych, jakie specjalnie w tym celu budowali.
Od 23 sierpnia 1784 roku obowiązywał dekret cesarza – reformatora Józefa II, w którym ze względu na ciasnotę panującą na cmentarzach przykościelnych
oraz wskazania higieniczne, zakazał grzebania zmarłych w kościołach i na cmentarzach przykościelnych, które miały zostać usunięte poza miejscowość. Reforma ta
nie weszła w pełni w życie, jednakże od tej pory rzeczywiście poszerzano stare
i znajdowano nowe miejsca pod cmentarze. Szlachta, dla której tradycyjnym
miejscem wiecznego spoczynku był kościół, zmodyfikowała swoje przyzwyczajenia szukając nowych miejsc dla swych zmarłych. Tak powstały kaplice grobowe
zlokalizowane na cmentarzach: baronów Saint-Genois i baronów Cselestów
w Ropicy, hrabiów Larisch von Moennichów we Frysztacie, a później w KarwinieSolcy, baronów Beess von Chrostin w Gnojniku czy
baronów Zobel von Darstadt und Giebelstadt
w Grodźcu Śląskim.
Do wyjątków należy dobrze zachowany tzw.
„Kwartał hrabiowski” w zachodniej części jaworzańskiego cmentarza katolickiego. Jest on wydzielony niewysokim ogrodzeniem z łańcuchów
i wyróżnia się centralnym obeliskiem oraz ujednoliconymi w większości płytami nagrobków leżącymi wprost na ziemi. Jedynym na Śląsku Cieszyńskim, podobnym do jaworzańskiego założeniem,
są groby baronów Spens-Kuenburg na cmentarzu
w Ropicy, jednakże leżą one rzędem pośród innych
grobów.
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Historię jaworzańskiego cmentarza opisał ks. Józef Londzin (1862-1929)
w książce pt. „Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim”, wydanej w 1932 roku.
Pośrodku obecnego cmentarza katolickiego w Jaworzu znajdował się drewniany
kościółek o dosyć starej proweniencji, być może XIV-wiecznej. Zwyczajem
ówczesnym właściciele i dziedzice wsi znajdowali miejsce swego ostatniego
spoczynku w kościelnych kryptach, o czym świadczyć może nie zachowane już,
malowane na desce epitafium klęczącej pod krzyżem Zuzanny Bludowskiej z 14
dziećmi, ozdobione 16 herbami. Niemiecki napis informował: „Panie, tu są te,
które mi dałeś. W roku 1678, dnia 25 sierpnia na zamku w Bielsku o godz. 10
wieczorem zasnęła w Panu szlachetna i cnotliwa pani Zuzanna Bludowska
z Rudzickich z Kiczyc w wieku 35 lat i 27 tygodni; miłosierdzie Boskie niech będzie
łaskawe jej duszy dla drogich zasług Jezusa Chrystusa, ciału zaś jej, przez
najdroższego pana Jana Bludowskiego z Dolnych Błędowic i Górnego Jaworza,
kapitana państwa bielskiego, tutaj urodzonego, pod wieżą kościoła jaworskiego
pochowanemu, niechaj udzieli miłego pokoju i niechaj w ów wielki dzień sądu
radosne zmartwychwstanie połączy je z żywotem wiecznym. Amen.” Epitafium
to przeniesione zostało do nowego, murowanego kościoła, w którym znajdowało
się jeszcze kilkanaście lat po II wojnie światowej. Jego dalsze losy nie są znane.
Po wzniesieniu przez Arnolda Wacława Saint-Genois (1734-1804) w latach
1801-1802 nowego murowanego kościoła pw. Opatrzności Bożej i rozebraniu
starego drewnianego, prochy spoczywających tam szlacheckich właścicieli dóbr
jaworzańskich przeniesiono na przykościelny cmentarz, gdzie znajdowały się
przede wszystkim liczne groby wielu generacji mieszkańców wsi. Sam cmentarz
prawdopodobnie w XVII wieku został poszerzony w kierunku zachodnim i według
przekazów parafialnej kroniki obejmował część obecnego parku (potwierdzają to
liczne znaleziska kości ludzkich podczas prowadzonych w parku prac). Być może
pozostałością tej części cmentarza jest zachowana po dziś dzień kanelowana
kolumna z łacińską inskrypcją, o ewidentnym sepulkralnym charakterze,
poświęcona rodzicom przez barona Filipa Ludwika Saint-Genois (1790-1852)
w 1818 roku:
CINERIBUS CARIS
ARNOLDI LIB: BARO: DE
SAINTGENOIS CAES: REG: CAM.
ET LEGION: PROTRIBUNI.
IULIAE QUE NATAE DE LASCHOWSKI
PHILIPPI UNIG: FILII PIETAS
MDCCCXVIII.

Jaworze, hrabiowska
część cmentarza,
obelisk pamiątkowy
i kościół, 2005 r.

Kanelowana kolumna
w parku pałacowym,
2010 r.
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„Drogim prochom Arnolda barona von Saint-Genois k.k. szambelana i wicedowódcy pułku oraz Julii z rodu von Laszowski (poświęconym) od kochającego od dziecięcych lat, jedynego syna Filipa. 1818.”

Jaworze, hrabiowska
część cmentarza,
grafika wg rysunku
Maurycego Saint Genois,
XIX w.
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Jak opisuje ks. Londzin, w 1804 roku w kamienny mur cmentarny (nie
wiadomo jednak, gdzie on się znajdował) wstawionych było osiem kamieni
grobowych z napisami w języku czeskim (patrz poniżej nr 1, 2 i 4) i niemieckim
(patrz nr 3, 5-8). Najstarsze nagrobki częściowo rozsypały się przy naprawie muru,
natomiast należące do rodów Laszowskich i Saint-Genois zostały przeniesione do
wydzielonego z cmentarza tzw. „Kwartału hrabiowskiego” (zwanego potocznie
„hrabiowską ćwiartką” lub „hrabiowskim cmentarzykiem”).
Stało się to zapewne przed 1820 rokiem za sprawą barona, i przyszłego
hrabiego, Filipa Ludwika Saint-Genois, czego główną przyczyną była śmierć jego
matki Julii Beaty z Laszowskich w 1817 roku i pierworodnego syna Aleksandra
w roku 1819. Filip Ludwik wystawił pośrodku
„Kwartału” pamiątkowy obelisk z kommemoratywnymi inskrypcjami, wokół którego, w rzędach
zlokalizowano groby nakryte kamiennymi płytami. Być może część z nich została przeniesiona
z cmentarnego muru, opisanego przez ks. Londzina. Całość otoczona została słupkami-pachołkami,
pomiędzy którymi rozpięto łańcuchy. Cmentarz
obsadzono wysokimi topolami, cyprysami i płaczącymi wierzbami, co nadało mu romantyczny
w charakterze, „włoski” pejzaż. Taki widok cmentarza uwiecznił ok. 1862 roku w grafice Maurycy
Saint-Genois (1816-1886). Na „hrabiowskim
cmentarzyku” spoczęli kolejni właściciele oraz ich
krewni i zasłużeni pracownicy. Ostatni pochówek
hrabiów miał miejsce wraz z śmiercią Filipa
Ernesta Saint-Genois w 1916 roku.
Upływ czasu, zjawiska atmosferyczne oraz liczne burzliwe i niekorzystne
wydarzenia dziejowe doprowadziły do powolnej degradacji i zniszczenia całego
„Kwartału hrabiowskiego”. Stan w jakim się znajdował, ale przede wszystkim chęć
ocalenia tego zabytku oraz pamięci osób, które tam spoczywają, stał się istotnym
zaczynem poważnych przemyśleń o ratowaniu tych cennych pomników kultury.
Impulsem był zainicjowany w 2002 roku przez Towarzystwo Miłośników
Jaworza, którego prezesem był wówczas Jerzy Kukla, uroczysty obchód 140
rocznicy założenia w Jaworzu uzdrowiska. Powołano wtedy Społeczną Radę
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Ochrony i Odnowy Zabytków Jaworza, która już ma za sobą ważne dla lokalnej
kultury osiągnięcia.
W skład Społecznej Rady weszli przedstawiciele Towarzystwa Miłośników
Jaworza, Akcji Katolickiej, Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, Urzędu i Rady
Gminy. Byli to wchodzący w skład zarządu: przewodniczący Bolesław Rabaszowski, reprezentujący parafię rzymskokatolicką i Akcję Katolicką, wiceprzewodniczący i sekretarz Jan Knieżyk, reprezentujący parafię ewangelickoaugsburską i Polskie Towarzystwo Ewangelickie w Jaworzu oraz skarbnik Ryszard
Stanclik, reprezentujący Towarzystwo Miłośników Jaworza.
Pozostałymi członkami Społecznej Rady zostali: Piotr Gawłowski – Towarzystwo Miłośników Jaworza, Stanisław Hoczek – Gimnazjum w Jaworzu,
Edward König – Polskie Towarzystwo Ewangelickie, Piotr Krzemień – przedstawiciel Rady Gminy, Janusz Pieszka – Towarzystwo Miłośników Jaworza,
Jadwiga Roik – kronikarka, a z Urzędu Gminy Jaworze kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, jako jej reprezentant i łącznik.
Rada opracowała i uchwaliła 3 października 2002 roku regulamin działalności, w którym zaznaczono, że głównym jej celem jest stałe polepszanie ochrony
i odnowy zabytków oraz krajobrazu kulturowego Jaworza, a także rozbudzanie
poczucia odpowiedzialności jaworzan za dobra kultury znajdujące się na terenie
ich gminy.
Z chwilą powstania Społeczna Rada uznała na wstępie za najważniejsze
pozyskiwanie środków finansowych, bo wiedziała, że bez pieniędzy i to znacznych,
nie będzie można ochraniać i odnawiać tak licznych i do tego cennych obiektów.
Starania o fundusze ze środków państwa nie odniosły skutku. Na wniosek
Społecznej Rady Rada Gminy pod koniec roku 2002 uchwaliła corocznie
przekazywać na ten cel 0,2 % budżetu gminy. Np. w roku 2006 kwota ta wyniosła
40 000 zł.
Z inicjatywy Zarządu Społecznej Rady od roku 2002 rozpoczęto prowadzenie w dniu Wszystkich Świętych kwest na obu cmentarzach parafialnych
– katolickim i ewangelickim. W poprzednich latach Polskie Towarzystwo Ewangelickie kwestowało już na cmentarzu ewangelickim, zbierając fundusze na odnowę zabytkowych grobów. Tą drogą za cztery lata zebrano ponad 18 000 zł.
Dobrym pomysłem Zarządu Rady okazało się wydanie „cegiełki”, której
sprzedaż zasiliła zbierane fundusze kwotą 7000 zł. Większość zebranych pieniędzy pochłonęła renowacja „hrabiowskiego cmentarzyka” znajdującego się na
cmentarzu rzymskokatolickim, który do 1880 roku był jedynym cmentarzem na
terenie Jaworza i chowani tam byli wszyscy mieszkańcy tej miejscowości.
Dzięki właściwej opiece wszystkich naszych dotychczasowych duszpasterzy
zachowała się ona w kształcie, w jakim została uwieczniona przed ponad 140 laty
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na litografii, wykonanej przez założyciela uzdrowiska w Jaworzu – Maurycego
hrabiego Saint-Genois.
Stąd uzasadniona była troska o zachowanie tego cennego kawałka miejscowej historii. W latach 2003-2006 „Kwartał hrabiowski” został całkowicie odrestaurowany przez konserwatora dzieł sztuki, mgr. Andrzeja Zdyrę z Zawoi pod nadzorem bielskiej delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
Była to ogromna praca, szczegółowo opisana w Sprawozdaniu Społecznej Rady
Ochrony i odnowy Zabytków w Jaworzu za okres od 08.05.2002 do 30.08.2006
roku. Jednakże ten odnowiony przed laty zabytek niszczeje na skutek deszczów
i wichrów i wymaga już troskliwej opieki.

Wykaz nagrobków w zabytkowym
„Kwartale hrabiowskim”
cmentarza katolickiego w Jaworzu
Na środku tego cmentarzyka syn Arnolda – Filip Ludwik – upamiętnił
wybudowanym w 1820 roku obeliskiem spoczywających tam zmarłych członków
obu spokrewnionych ze sobą rodów Laszowskich i Saint-Genois, na którym
znajduje się łaciński napis o poniższej treści:
U góry (data w chronostychu MDCCCCVVVIIIII - 1820):
A. ET. Ω.
POSTERITARI.
PIA. MENTE. AC. VENERABVNDVS.
IN. CINERES. CHAROS
AiΩ
Potomności,
w pobożnej intencji i pełen czci wobec
popiołów zmarłych przodków.
W dolnej części:
AVORVM.
GEORG. LUD: DE. LASCHOVSKY.
ET. UJUS. CONSORTIS. THEOPHIL: NAT:
DE. LOGAU. ET. ALTENDORF.
PATRUI. GEORG. ADAM. DE. LASCHOVSKY.
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PATRIS. ARNOLD: L: B: DE. SAINTGENOIS. DANNEAUCOURT.
MATRIS. JULIAE. NAT. DE LASCHOVSKY.
SUIQUE.DILECTISSIMI. OLPTIMAE. SPEI. PRIMO.GENITI.
ALEXANDRI. L : B : DE SAINTGENOIS.
(Pamięci) dziadów
Jerzego Ludwika de Laszowskiego
i jego partnerki Bogumiły Ludmiły urodzonej
de Logau i Altendorf,
stryja Jerzego Adama de Laszowskiego,
ojca Arnolda Barona Saint-Genois d'Anneaucourt
matki Julii urodzonej de Laszowskiej,
i jego najmilszego, najlepszej nadziei
pierworodnego syna
Aleksandra barona Saint-Genois.
Napis z tyłu obelisku:
(PHILI)PUS. LUDOV. LIB : BAR : DE. SAINTGENOIS.
CAES: REG: CAMER:
(DOMINUS.BONORUM). ERNSDORF. NALENZ. PASKAU.
(RADW)ANITZ. ET. RZEPISCHTZ.
POSUIT.
Filip Ludwik baron de Saint-Genois
cesarsko-królewski szambelan
(pan dóbr) Jaworze, Nałęże, Pasków
Radwanice i Rzepiszcze postawił.
Wokół obelisku znajdują się płyty nagrobne zmarłych byłych właścicieli
dóbr jaworzańskich. Dzięki ewidencji znajdujących w „Kwartale hrabiowskim”
płyt nagrobnych dokonanej przez ks. Józefa Londzina znane są inskrypcje na
nagrobkach, które nie zachowały się po dziś dzień. Umożliwiło to ich częściowe
odtworzenie podczas prac konserwatorskich w latach 2003-2006.
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Obecnie w „Kwartale hrabiowskim” znajdują się następujące nagrobki:

1.

Płyta z piaskowca o wym. 160x88 cm, napis:
„Magdalena Rudzicka rodzona Gurecka *1610 +17.09.1669”

Płyta ta zastąpiła nieistniejącą z inskrypcją w j. czeskim, w tłumaczeniu:
„Roku 1669 dnia 17 września zasnęła w Chrystusie urodzona w poczciwości
swojej Pani Magdalena Rudzicka rodzona Gurecka, mając wieku swego 59 lat.”
[Magdalena była córką Piotra Gureckiego z Kornic, właściciela części Jaworza
w latach 1613-1631, i żoną Henryka Rudzickiego z Kiczyc w latach 1642-1669.]

2.

Płyta z piaskowca o wym. 160x88 cm, napis:
„Zuzanna Bludowska rodzona Rudzicka *1642 + 16.08.1678.”

Płyta ta zastąpiła nieistniejącą z inskrypcją w j. czeskim, w tłumaczeniu:
„Roku 1678, dnia 8 sierpnia zasnęła w Panu urodzona pani Zuzanna Bludowska rodzona Rudzicka z Kiczyc, mając wieku swego 36 lat. Jej martwe ciało tu
na tym miejscu jest według sposobu chrześcijańskiego pochowane i wesołego
zmartwychwstania oczekuje. Amen.”
[Zuzanna była córką Henryka Rudzickiego z Kiczyc i Magdaleny z domu
Gureckiej z Kornic oraz pierwszą żoną Jana Bludowskiego z Dolnych Błędowic,
właściciela Dolnego Jaworza.]

3.

Płyta z piaskowca o wym. 160x88 cm, napis:
„Aglatius Centner z Centnerhalu *1654 +20.08.1684.”

Płyta ta zastąpiła nieistniejącą z inskrypcją w j. niemieckim:
„Hier liegt in Gott selig entschlafen der wohlgeboren gestrenge Herr
Aglatius von Centnerthal, Herr auf Nieder Ernsdorf, welcher A.D. 1654 geboren
und A.D. 1684 den 20-ten August auf seinem adeligen Landgute in Ernsdorf
seliglich verstorben, seines Alters 30 Jahre. Zu seinem Gedächtnisse hat die
hinterlassene Witwe, Frau Susanna Salome Centnerin geborene Bludowskin mit
diesem Grabstein ihres seligen Eheliebst bezeichnen lassen:
Jesu war ich in dem Leben
Jesu bin ich nach dem Sterben.”
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W tłumaczeniu:
„Tu leży w łasce Bożej Wielmożny i Czcigodny Pan Aglatius Centner
z Centnerthalu, Pan na Dolnym Jaworzu, który był urodzony Roku Pańskiego
1654, a zmarł w swoich szlacheckich dobrach ziemskich Jaworze, Roku Pańskiego
1684, 20 sierpnia, w wieku lat 30. Ku pamięci zmarłego, drogiego współmałżonka,
opuszczona wdowa - Pani Zuzanna Salome Centner, rodzona Bludowski ufundowała niniejszą płytę z napisem:
Jezu, Twoim byłem w życiu,
Jezu, Twoim jestem po śmierci.”
[Aglatius Centner z Centnerthalu, pan Dolnego Jaworza, był mężem Zuzanny Salomei, córki Jana Bludowskiego z Dolnych Błędowic i Zuzanny Rudzickiej
z Kiczyc (1642-1678).]

4.

Płyta z piaskowca o wym. 160x88 cm, napis:
Fragment oryginalnej płyty został wkomponowany w nową płytę z inskrypcją:
„Henryk Rudzicki Rycerz z Kiczyc * 1602 +05.02.1688.”
Pozostałości napisu w j. czeskim:
„...nul w Kristu Panu zeny a stateczny Gindrzich...”

Płyta ta zastąpiła nieistniejącą z inskrypcją w j. czeskim, w tłumaczeniu:
„Zasnął w Chrystusie urodzony i stateczny rycerz Pan Henryk Rudzicki z Kiczyc na Górnym Jaworzu 5 lutego Roku Pańskiego 1688, mając wieku swego 86 lat.”

5.

Płyta z piaskowca o wym. 134x66 cm, napis:
„George Ludwig Laschowsky von Laschan, Erb Herr von ganz
Ernsdorf, geboren den 15 Octobr 1718. gestorben d. 18. Jan. 1787”

W tłumaczeniu:
„Jerzy Ludwik von Laschowski z Laszowic, dziedziczny pan całego Jaworza,
urodzony dnia 15 października 1718 r., zmarł dnia 18 stycznia 1787 r.”

6.

Płyta z piaskowca o wym. 123x71 cm, napis:
„Gottlieba Ludomila von Laschowsky gebohrne Logau von
Altendorf geboren den 2 Märtz 1727 gestorben d. 20 Sept 1792.”

W tłumaczeniu:
„Bogumiła Ludmiła Laschowska, rodzona Logau von Altendorf, urodzona
dnia 2 marca 1727 r., zmarła dnia 20 września 1792 r.”
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7.

Płyta z piaskowca o wym. 106x66 cm, napis:
„George Adam Laschowsky von Laschan. Erb Herr von Ernsdorf,
geboren d. 11 Dec. 1751, gestorben d. 1 Oct. 1792.”

W tłumaczeniu:
„Jerzy Adam Laszowski z Laszowic, dziedzic Jaworza, urodzony dnia
11 grudnia 1751 r., zmarł dnia 10 października 1792 r.”
[Jerzy Adam, właściciel Jaworza w latach 1787-1792, był synem Jerzego
Ludwika Laszowskiego z Laszowic (1718-1787) i Bogumiły Ludmiły z domu Logau
von Altendorf (1727-1792).]

8.

Płyta z piaskowca o wym. 145x80 cm, napis:
„Mitten unter den Meinigen
Arnold Freyherr von Saintgenois Donaucourt k: k: Kämmerer
und Obrist Lieutenant, Grund u: Gerichts Herr von gantz
Ernsdorf und Nalensch gebohren 1734. d. 22 July gestorben
1804. d. 9 Juny.”

W tłumaczeniu:
„W środku pomiędzy swoimi
Arnold baron von Saint-Genois d'Anneaucourt, c. k. szambelan i pułkownik,
pan dóbr i sędzia całego Jaworza i Nałęża, urodzony dnia 22 czerwca 1734, zmarły
dnia 9 czerwca 1804 r.”

9.

Płyta z piaskowca o wym. 138x82 cm, napis:
„BEWEINT UND BEDAUERT VON ALLEN DIE SIE KANNTEN
RUHET HIER DIE UNVERGESSLICHE MENSCHENFREUNDIN,
IULIE FREYIN VON SAINT GENOIS GEBOHRNE VON
LASCHOWSKY GEBOHREN DEN 29 DECEMBER 1754
GESTORBEN DEN 16 DE-CEMBR 1817.”

W tłumaczeniu:
„Opłakiwana i żałowana przez wszystkich, którzy ją znali, spoczywa tu
niezapomniana przyjaciółka ludu Julia baronowa Saint-Genois rodzona
Laszowska, urodzona dnia 29 grudnia 1754, zmarła dnia 16 grudnia 1817 r.”
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10.

Płyta z piaskowca o wym. 159x93 cm, napis:
„HIER RUHT IM HERRN ALEXANDER FREIHERR VON SAINT
GENOIS GEBOHREN DEN XXVI JULI 1811 GESTORBEN AM V
APRIL 1819.
DER ELTERN HERZ VON SCHWEREM GRAUS UMFLOSSEN
GAB HIER IN IHRER EHE ERSTEN SPROSSEN
GOTT, DEM IN KURZ BEMESSENEN ALTERS ZIEL
DER IHM ERGEBENE SOHN NOCH MEHR GEFIEL
IHR KAUM GENOSSNES LEBENSGLÜCK
IN SEINEN VATERLAND ZURÜCK.”
W tłumaczeniu:
„Tu spoczywa w Panu Aleksander baron von Saint-Genois, urodzony dnia 26
lipca 1811 r., zmarły dnia 5 kwietnia 1819 r.
Serce rodziców, wielkim smutkiem przepełnione,
złożyło tu swoją pierwszą latorośl,
która, w przeznaczonym jej krótkim wieku,
ledwo zakosztowawszy szczęśliwego życia,
spodobała się Bogu i została powołana
na powrót do Jego Królestwa.”

[Aleksander był pierworodnym synem Filipa Ludwika Saint-Genois (17901852) i Johanny Józefy z domu von Trach (1789-1870).]

11.

Płyta z piaskowca o wym. 159x88 cm, napis:
„Luise Gräfin Saint-Genois geborene Gräfin Wallis, geboren
4. Juli 1821, gestorben 5. Februar 1843. F. Schimanek Bielitz”

W tłumaczeniu:
„Luiza hrabina Saint-Genois, urodzona hrabina Wallis, urodzona 4 lipca
1821 r., zmarła 5 lutego 1843 r. F. Schimanek Bielsko (kamieniarz)”
O zmarłej tej znalazł się wpis w kronice miejscowej parafii w j. niemieckim:
„Hier ruhen die theuren Überreste der hochgeborenen Frau Luise Gräfin
von Saint Genois geborene Gräfin Wallis, geboren 4 Juli 1821, vermählt in Wien
28 April 1842, gestorben 5 Februar 1843 an Kinderbettfieber. Ruhe ihrer Asche.”
W tłumaczeniu:
„Tu spoczywają drogie szczątki wysoko urodzonej pani Luizy hrabiny von
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Saint-Genois, urodzonej hrabiny Wallis, urodzonej dnia 4 lipca 1821 r., zamężnej
20 kwietnia 1842 r. w Wiedniu, zmarłej dnia 5 lutego 1843 r. na gorączkę
połogową. Pokój Jej prochom.”
[Maria Luiza, z domu hrabina Wallis von Karighmain, była pierwszą żoną
Maurycego Saint-Genois (1816-1886).]

12.

Płyta marmurowa o wym. 162x76 cm, napis:
„Hier ruhet Seine Erlaucht Christian Ernst Graf zu StolbergStolberg, k. k. Feldmarschall Lieutenant geb. zu Trembsbuttel in
Holstein am 30 Juli 1783 gest: zu Lemberg am 22 Mai 1846.
Selig die Barmherzigen denn sie warden Barmherzigkeit
erlangen.”

W tłumaczeniu:
„Tu spoczywa Jego Dostojność Krystian Ernest hrabia zu Stolberg-Stolberg,
c. k. feldmarszałek-porucznik, urodzony w Trembsbuttel w Holsztynie dnia 30
lipca 1783 r., zmarły we Lwowie w 1846 r.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”
[Krystian Ernest hrabia zu Stolberg-Stolberg był ojcem Gabrieli Eleonory
(1827-1904), drugiej żony hrabiego Maurycego Saint-Genois (1816-1886)].

13.

Płyta z piaskowca o wym. 107x66 cm, napis:
„Marie Gräfin St.-Genois, geb. 27 May 1847, +19 May 1848.”
W tłumaczeniu:
„Maria hrabina Saint-Genois, urodzona dnia 27 maja 1847, + 19 maja 1848.”

[Maria hrabianka Saint-Genois (27.05.1847-19.05.1848) była córką
Maurycego (1816-1886) i jego drugiej żony Gabrieli Eleonory z domu zu StolbergStolberg (1827-1904).]
14.

Płyta z piaskowca o wym. 128x74 cm, napis:
„Luisa Gräfin St-Genois, geb. 5 Jänner 1849 + 14 Oktober 1851 zu
Pascau an der Cholera”

W tłumaczeniu:
„Luiza hrabianka Saint-Genois, urodzona dnia 5 stycznia 1849 + 14 października 1851 w Paskowie na cholerę.”
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[Luiza hrabianka Saint-Genois (5.01.1849-17.10.1851) była córką
Maurycego (1816-1886) i jego drugiej żony Gabrieli Eleonory z domu zu StolbergStolberg (1827-1904).]

15.

Płyta z piaskowca o wym. 161x88 cm, napis:
„Philipp Ludwig Graf Saint-Genois d'Anneaucourt, geb. 1790,
gest. 30 Juli 1857. Gröger Bielitz”

W tłumaczeniu:
„Filip Ludwik hrabia Saint-Genois d'Anneaucourt, ur. 1790, zm. 30 lipca
1857. Gröger Bielitz (kamieniarz)”
Płyta ta zastąpiła nieistniejącą (zachował się jedynie fragment starej płyty)
z inskrypcją w j. niemieckim:
„Philipp Ludwig Graf Saint-Genois d'Anneaucourt, k. k.wirklicher
Kämmerer, Gutsbesitzer v. Ernsdorf u. a. , etc, etc... geboren 1790, gestorben
30 Juli 1857.”
W tłumaczeniu:
„Filip Ludwik hrabia Saint-Genois d'Anneaucourt, c. k. rzeczywisty
szambelan, właściciel dóbr w Jaworzu i in. etc, etc... urodzony 1790, zmarł 30 lipca
1857 r.“

16.

Płyta marmurowa o wym. 175x79 cm, napis:
„JOHANNA GRÄFIN VON SAINT-GENOIS geb. Freiin von Trach.
Geheimrats Witwe geb. zu Zamarsk in Schlesien am 3. (…) 1785,
gest. in Weikersdorf am 2 Juni 1870.”

W tłumaczeniu:
„Johanna hrabina von Saint-Genois, rodzona baronowa von Trach, wdowa
po tajnym radcy, urodzona w Zamarskach na Śląsku 3 (…) 1785, zmarła
w Weikersdorfie 2 czerwca 1870.”
[Johanna Józefa (4.11.1789-2.06.1870) była żoną Filipa Ludwika SaintGenois (1790-1857). Weikersdorf stał się po I wojnie światowej częścią miasta
Baden pod Wiedniem].
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17.

Płyta z piaskowca o wym. 160x88 cm, napis:
„Ernst Graf von Saint-Genois d'Anneaucourt, geb. 1851, gest. den
24 März 1873.”

W tłumaczeniu:
„Ernest hrabia Saint-Genois d'Anneaucourt, urodzony 1851, zmarł 24 marca
1873.”
Płyta ta zastąpiła nieistniejącą z inskrypcją w j. niemieckim:
„Ernst Graf Saint-Genois, k. k. Lieutenant im 3. Dragonen Regimente,
gestorben 24 März in der Kaserne in Ollmütz in 22 Lebensjahre.”
W tłumaczeniu:
„Ernst hrabia Saint-Genois, c. k. porucznik 3. pułku dragonów, zmarł dnia
24 marca 1873 r. w koszarach w Ołomuńcu w 22 roku życia.”
[Ernst Maurycy hrabia Saint-Genois (6.02.1852-24.03.1873) był synem
Maurycego (1816-1886) i jego drugiej żony Gabrieli Eleonory z domu zu StolbergStolberg (1827-1904).]

18.

Płyta marmurowa o wym. 175x79 cm, napis:
„MORIZ GRAF SAINT GENOIS, k. k. Kämmerer, Ehrenritter des
souverainen Johanniter Ordens, Güterbesitzer etc geboren zu
Paskau am 22. März 1816, gestorben zu Weikersdorf am 12. Juni
1886. R.I.P.”

W tłumaczeniu:
„Maurycy hrabia Saint-Genois, c. k. szambelan, honorowy rycerz
suwerennego Zakonu Joannitów, właściciel dóbr etc..., urodzony w Paskowie dnia
22 marca 1816 r., zmarł w Weikersdorfie 12 czerwca 1886. R.I.P.”

19.

Płyta marmurowa o wym. 161x89, napis:
„JULIA Gräfin SAINT-GENOIS, geb. de Moros y Luna Ramirez de
Arellano, geb. zu Madrid am 8 März 1859. gest. zu Madrid am
4. Mai 1896. R.I.P.”

W tłumaczeniu:
„Julia hrabina Saint-Genois, urodzona de Moros y Luna Ramirez de Arellano, urodzona w Madrycie 8 marca 1859 r., zmarła w Madrycie 4 maja 1896 r. R.I.P.”
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[Julia z domu Moros y Luna-Ramirez de Arellano była żoną hrabiego Filipa
Ernesta Saint-Genois (1843-1916). Józef Waszek z Nałęża w swoich
wspomnieniach pisał, że: ...„pogrzeb hrabianki Julianny odbył się w 1893 roku
(sic!). Była sprowadzona z 3000 km odległej Hiszpanii i złożona w szklanej
trumnie na zamku na widok publiczny, straż u trumny trzymali gajowi…”. ]

20. Płyta marmurowa o wym. 161x88 cm, napis:
„PHILIPP Graf von SAINT-GENOIS, Freiherr von Anneaucourt,
k. u. k. Kämmerer, Legat. Sekr. u. Rittm. a.D. geb. zu Wien,
16. Jänner 1843, gest. zu Bielitz 26. Juni 1916. R.I.P.”
W tłumaczeniu:
„Filip hrabia von Saint-Genois, baron d'Anneaucourt, c. i k. szambelan,
sekretarz legacyjny i rotmistrz w stanie spoczynku, urodzony w Wiedniu 16
stycznia 1843, zmarł w Bielsku 26 czerwca 1916. R.I.P.”
W skład „Kwartału hrabiowskiego” jaworzańskiego cmentarza wchodzą
także groby osób związanych z rodem hrabiów Saint-Genois. Zostali w nich
pochowani:

21.

Józefina Labatt, z domu von Berghausen,
urodzona 10 lipca 1837 roku w Nickenmarkt
na Węgrzech, wdowa po Angliku Jamesie
Gottholdzie Labatt, narzeczona Edwarda
Kwisdy, zmarła 11 sierpnia1864 roku w Jaworzu.
Edward Kwisda, generalny inspektor
uzdrowiska Jaworze, urodzony 14 października 1829 roku w Racku na Morawach, zmarł
30 września 1895 roku w Jaworzu.
Florentyna Kwisda z domu Forner (żona
Edwarda), urodzona w 1847 roku w Górnej
Suchej, zmarła dnia 17 marca 1919 roku
w Cieszynie.

49

SAGA RODU SAINT-GENOIS D'ANNEAUCOURT

Franciszek Faber, arcyksiążęcy leśniczy w Hażlachu,
urodzony dnia 1 grudnia 1858 roku w Nowych Dworach,
zmarł dnia 20 września 1920 roku w Cieszynie (mąż Anny
Marii (ur. 1878) – córki Edwarda Kwisdy).
Niniejszy nagrobek zastąpił skradziony w pierwszych latach
powojennych marmurowy grobowiec rodziny Kwisdów. Postawił
go w latach 60. ub. wieku wnuk Edwarda Kwisdy –Rudolf Kwisda
z Salzburga.

22. Karol Forner, dzierżawca uzdrowiska Jaworze, urodzony 24
stycznia 1854 roku w Suchej, powiat Frysztat, zmarł 5 listopada 1905 roku w Cieszynie.
Maria Forner z domu Wilczek (żona dzierżawcy
uzdrowiska), urodzona 26.01.1859 roku w Śląskiej Ostrawie,
zmarła 31 lipca 1931 roku w Jaworzu.
Robert Foedrich (wnuk dzierżawcy), były więzień obozu
Auschwitz, powojenny sekretarz Urzędu Gminy Jaworze,
urodzony 9 grudnia 1913 roku w Chrzanowie, założyciel
najbardziej prężnej w powiecie bielskim młodzieżowej
organizacji patriotycznej „Orlęta”, zmarł tragicznie dnia
8 października 1948 roku w Jaworzu.
Florentyna Foedrich (córka dzierżawcy), wdowa po inżynierze leśniku
Robercie Foedrichu, który padł na froncie w 1916 roku, wieloletnia kasjerkasekretarka hrabiego Larischa, fundatorka w 1951 roku dwóch domów dla
sióstr zakonnych), zmarła 27 lipca 1960 roku w Jaworzu.

23.
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Albert Forner, książęcy arcybiskupi inżynier-asystent, c. k. porucznik (syn
dzierżawcy uzdrowiska), urodzony 11 maja 1880 roku, zmarł 12 kwietnia
1906 roku w Jaworzu.
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Groby opisane w pozycjach 21-23 zostały w pierwszych latach powojennych
zdewastowane, a marmurowe płyty nagrobne skradzione. Niestety ich odtworzenie byłoby zbyt kosztowne W związku z tym w części istnieją one w innym
obramowaniu lub w postaci szczątkowej. Zamieszczone powyżej napisy zachowane zostały w kronice kościelnej i częściowo w fotografiach, co pozwoliło na ich
odtworzenie i upamiętnienie w niniejszym opracowaniu, aby przyszłym pokoleniom losy tego cmentarzyka nie były obce.

O inskrypcjach na pomnikach i płytach nagrobnych w „Kwartale hrabiowskim” jaworzańskiego cmentarza można powiedzieć, że „mówią przez nie wieki”,
które wywołują u każdego człowieka głęboką refleksję:
UBI SUNT QUI ANTE NOS FUERUNT?
GDZIEŻ SĄ CI, KTÓRZY BYLI PRZED NAMI?

Fragment zdewastowanej
kolumny Alberta Fornera
zamieszczonej na str. 50
w poz. 23
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6. ARCHIVUM FAMILIAE
SAINT-GENOIS D'ANNEAUCOURT
– HISTORYCZNA CHARAKTERYSTYKA
ZBIORU ARCHIWALNEGO
W roku 1999 Jadwiga Roik z Jaworza podjęła szerokie historyczne badania dotyczące historii swej miejscowości, wspólnie z Ryszardem Stanclikiem z Towarzystwa Miłośników Jaworza i Mariuszem Makowskim z Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Badania te skoncentrowały się wokół roli i znaczenia dla historii Jaworza
rodów Laszowskich i Saint-Genois d'Anneaucourt. Kwerenda archiwalno-muzealna oraz terenowe poszukiwania doprowadziły do nawiązania kontaktu z żyjącymi w Austrii żeńskimi spadkobiercami tych rodów, w których posiadaniu
znajdowało się cenne rodowe Archiwum.
Rozmowy i ustalenia przeprowadzone pomiędzy spadkobiercami Saint
-Genois, a Urzędem Gminy w Jaworzu i Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie doprowadziły do przekazania w formie depozytu Gminie Jaworze i Muzeum
Archiwum rodowego. Nastąpiło to dnia 24.08.2005 roku w formie uroczystego
podpisania Umowy Depozytu. Zbiory Archiwum znalazły swe miejsce w Muzeum
Śląska Cieszyńskiego przy ul. Regera 6 w Cieszynie (Depozyt sygn. MC/Dep./
680/1-89). Kustoszem Archiwum został Mariusz Makowski.
W skład Archiwum, liczącego 96 jednostek archiwalnych, wchodzą akta
genealogiczne, rodzinne, majątkowe hrabiów Saint-Genois oraz spokrewnionych
i spowinowaconych z nimi szlacheckich rodzin, m.in. Cselestów z Cselestiny,
Laszowskich z Laszowic, Logauów ze Starej Wsi, Trachów z Brzezia, Pröcklów
z Proksdorfu czy Dworzaków z Boru. Są to dyplomy herbowe, kontrakty kupnasprzedaży, korespondencja, drzewa genealogiczne, portrety, fotografie, akta
gospodarcze, kroniki i inne. Akta te pochodzą z lat 1429-1976, a w odpisach od
1301 roku. Dotyczą w starszej części całego Śląska oraz terenów Francji, Hiszpanii
i obecnej Belgii, zaś z XVIII i XIX wieku również Polski, Czech i Austrii.
Archiwum zostało uporządkowane, zinwentaryzowane i umieszczone w profesjonalnych tekach i pudłach w muzealnym magazynie. W roku 2006 najcenniejszy zbiór dokumentów pergaminowych, (36 jednostek) dzięki środkom finansowym Urzędu Gminy w Jaworzu został poddany zabiegom konserwatorskim
w Książnicy Cieszyńskiej (prace te przeprowadziły Łucja Brzeżycka i Anna FedrizziSzostok).
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W 2009 roku Gmina Jaworze wraz z cieszyńskim Muzeum przystąpiła do
realizacji projektu – „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint
-Genois d'Anneaucourt wkładem w upamiętnienie dziedzictwa historycznego
południowej części województwa śląskiego” – współfinansowanego ze środków
europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach priorytetu IV
„Kultura”. Efektem realizacji tego projektu jest digitalizacja Archiwum, jego opracowanie w formie listy identyfikacyjnej, katalogu archiwaliów oraz niniejszego
opisu Archiwum i jego charakterystyki.
Ród Saint-Genois d'Anneaucourt należał do jednej z najstarszych belgijskich szlacheckich rodzin. Ich siedziby znajdowały się w regionie Hainaut (Hennegau) w zachodniej Belgii, pomiędzy Courtnay a Tournay, który wówczas
podlegał królestwu Francji. Początki rodu datowane są na koniec XIII wieku.
W roku 1280 protoplasta rodu Jean de Saint-Genois złożył w kapitule w Denain
dowody swego szlachectwa. Jean III de Saint-Genois, który w 1396 r. walczył
przeciwko Turkom u boku Jana Nieustraszonego, otrzymał od niego herb.
Towarzyszył także burgundzkiemu księciu Filipowi Dobremu podczas wyprawy
krzyżowej, za co wynagrodzony został dominium Grand-Breucqe. Jego wnuk
Simon de Saint-Genois – pułkownik króla Francji, a równocześnie cesarski
szambelan, był w 1464 roku wyniesiony przez cesarza Fryderyka III do stanu
baronowskiego.
Ród Saint-Genois podzielił się w połowie XVI wieku na dwie linie, starszą
belgijską i młodszą, śląską.
Założycielem belgijskiej linii był Arnold III (zmarły 1586), którego wnuk
Charles François I otrzymał w 1655 roku od hiszpańskiego króla tytuł hrabiego,
potwierdzony przez cesarza w 1786 roku. Ród kontynuował jego bratanek Nicolas
François, który otrzymał tytuł hrabiowski w roku 1676. Gałąź ta żyła w Belgii, gdzie
posiadała liczne dobra. Kiedy François Joseph VI (zmarły 1816), ożenił się
z hrabianką Marią Anną von Morzin (zmarłą 1821), ród częściowo przeniósł się do
Czech, gdzie w Pradze urodził się ostatni przedstawiciel tej gałęzi po mieczu,
hrabia Rudolf Saint-Genois (1790-1876).
Młodsza, śląska linia, wywodziła się od Jeana IV. Jego wnuk, baron Filip VII
Karol Saint-Genois d'Anneaucourt (zmarły 1683), oficer w służbie cesarskiej,
podczas wojny trzydziestoletniej dostał się do Księstwa Cieszyńskiego. Przez ożenek
z Heleną Pröckl von Procksdorf (1633-1703) – córką Maksymiliana, sekretarza
ostatniej cieszyńskiej Piastówny, księżnej Elżbiety Lukrecji – został właścicielem
wsi Bażanowice, zakupił kilka innych majątków, a przede wszystkim wszedł
w szeregi cieszyńskiej szlachty. Ród ten niebawem rozrósł się, poczynił liczne koligacje z cieszyńską szlachtą i stał się właścicielem wielu dóbr w Księstwie Cieszyńskim.
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Jego wnuk – Arnold baron Saint-Genois (1734-1804), poprzez ożenek
z Julią Beatą Laszowską herbu Nałęcz w 1793 roku, wszedł w posiadanie Jaworza.
Julia odziedziczyła Jaworze po swym zmarłym w 1787 roku ojcu Jerzym Ludwiku,
który posiadał je od 1752 roku, jednakże odstąpiła majątek swemu bratu Jerzemu
Adamowi Laszowskiemu. W 1793 roku, rok po jego przedwczesnej śmierci,
majątek nabył na licytacji mąż Julii – baron Arnold. Odtąd, aż do 1906 roku
pozostawało Jaworze w rękach Saint- Genois.
Kolejnym panem Jaworza był syn Arnolda – Filip Ludwik (1790-1857),
który wraz z swą małżonką Johanną Józefą Trach von Birkau (1789-1870),
pomnożył majątek o kolejne dobra na Śląsku Cieszyńskim, Morawach oraz
w Galicji. Konsekwencją ich materialnego powodzenia był zakup pałaców
w Cieszynie, w Baden pod Wiedniem i kilku nieruchomości w samej stolicy
monarchii. W 1827 roku baron Filip Ludwik – c. k. szambelan i tajny radca,
honorowy rycerz zakonu maltańskiego (Joannitów) – podniesiony został przez
cesarza do stanu hrabiowskiego, tytuł ten dziedziczyli wszyscy jego potomkowie.
Ich syn, Maurycy Jan Nepomucen (1816-1886), dysponując sporym majątkiem, doprowadził w 1862 roku do nadania przez Krajowy Urząd Śląski w Opawie
statusu uzdrowiska dla Jaworza. W tym celu wystawił szereg zdrojowych
budynków, udostępnił zamkowy park i miejsca wypoczynku dla kuracjuszy. Był
dwukrotnie żonaty: w 1842 roku z Luizą hrabiną von Wallis z baronów von
Karighmain (1821-1843) i w 1846 r. z Gabrielą Eleonorą Józefą hrabianką Stolberg
zu Stolberg (1827-1904). Jedyny syn z pierwszego małżeństwa, hrabia Filip Ernest
Maurycy (1843-1916) kontynuował w Jaworzu dzieło swego dziada i ojca. Podobnie do nich był czynnym członkiem zakonu rycerzy maltańskich. Mianowany
został przez cesarza sekretarzem ambasady austriackiej w Madrycie, gdzie poznał
swą przyszłą żonę – Julię de Moros y Luna Ramirez de Arellano (1859-1896).
Z małżeństwa tego przyszło na świat pięcioro dzieci: Juliusz (1887-1961), Izabella
zamężna Vitak (1889-1946), Maurycy (1890-1958), Luiza zamężna Scheffelmann
(1892-1960) i Maria del Pilar zamężna I-mo voto Jahn von Jahnau i II-o voto Voigt
(1893-1980).
W końcu XIX w. fortuna rodu hrabiów Saint-Genois d'Anneaucourt zaczęła
chylić się ku upadkowi, czego przyczyny tkwiły w zmianach struktur ekonomicznych Europy doby industrializacji, kryzysie agrarnym końca XIX w., konieczności
wyposażania córek, a także w życiu „ponad stan” rodziny przywykłej do wysokiego
standardu. Stan posiadania gwałtownie się kurczył, tak, iż rodzinie pozostał
jedynie zadłużony majątek w Jaworzu. Został on wystawiony 25.07.1906 roku na
licytacji i kupiony przez hrabiego Henryka Larischa-Mőnnicha z Karwiny za
1.150.000 koron. Hrabia Filip Ernest Saint-Genois mieszkał jednak w swym
pałacu do swej śmierci w roku 1916. Pochowany został koło swych przodków,
w tzw. hrabiowskiej części katolickiego cmentarza w Jaworzu.
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Ostatnim, męskim potomkiem rodu, zamykającym historię 17. generacji
Saint-Genois, był hrabia Juliusz Alfons. Po licytacji Jaworza przeniósł się do
Wiednia i podróżował po Europie. Podczas I wojny światowej służył jako podporucznik w porcie Pola, (Pula, Chorwacja) nad Adriatykiem. Po zakończeniu wojny
Juliusz osiadł na stałe we Wiedniu i pracował w banku. Zasilił tym samym rzeszę
spauperyzowanych austriackich arystokratów, związanych się z artystyczną bohemą, którzy po utracie majątków postanowili zamieszkać w stolicy Austrii. Nigdy
już nie wrócił do Jaworza, które w wyniku rozpadu dawnej monarchii austrowęgierskiej znalazło się w granicach Polski. Po II wojnie światowej, nie posiadając
środków do życia, osiadł w majątku swej siostry Marii del Pilar Voigt w Ferlach
w Karyntii, gdzie zmarł 14.08.1961 roku. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu St. Helenenfriedhof w Baden pod Wiedniem.
Tradycja rodu Saint-Genois d'Anneaucourt wraz z Archiwum pielęgnowana
była przez ich potomków w linii żeńskiej – siostrę Juliusza Saint-Genois – Marię
del Pilar I voto Jahn von Jahnau, II voto Voigt, jej dzieci – Marię del Pilar zamężną
Gruber i Karola Voigta, oraz wnuczki Marię del Pilar Keuschnig i Dianę Voigt. Za
sprawą tych ostatnich, rodowe Archiwum z powrotem znalazło swe miejsce na
Śląsku Cieszyńskim.
Zanim to jednak nastąpiło, rodzinne dokumenty hrabiów Saint-Genois
przeszły długą i skomplikowana drogę. Gromadzone były przez kilkaset lat, jeszcze
w czasach, gdy Saint-Genois zamieszkiwali region Hainaut w Niderlandach.
Z okresu tego pochodzą niezwykle cenne dokumenty pergaminowe i papierowe
umieszczone w dwóch księgach – poszytach. Dokumenty te, jak i liczne odpisy,
stanowiły potwierdzenie szlacheckiego pochodzenia i legitymowanego następstwa kolejnych generacji rodu. Wraz z pojawieniem się Saint-Genois w Księstwie
Cieszyńskim, zawieraniem przez nich związków małżeńskich, nabywaniem dóbr
i wchodzeniem w liczne społeczno-gospodarcze związki z miejscowym środowiskiem, poczęły powstawać dokumenty, spisywane przez kilka stuleci. Dotyczyły
one spraw osobistych, rodzinnych, genealogicznych, majątkowych, finansowych,
itp. Wraz z narastaniem ich ilości utworzone zapewne zostało w Jaworzu rodowe
archiwum, do którego trafiły z czasem archiwa innych majątków Saint-Genois, np.
z Paskowa czy Kończyc Wielkich koło Ostrawy oraz archiwa spokrewnionych
rodzin, jak przykładowo baronów Trachów von Birkau z Kocobędza. O tym, iż
archiwum to było usystematyzowane i miało być może swego opiekuna – archiwistę, świadczą stare porządkowe sygnatury i oznaczenia, dzisiaj już w większości
niezrozumiałe. Niestety także nieznana jest do dzisiaj pierwotna wielkość archiwum, można jedynie mniemać, że zachowane po dzień dzisiejszy zbiory są jego
niewielką, choć znaczącą częścią.
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Archiwum rodowe spoczywało w jaworzańskim pałacu do czasu sprzedaży
Jaworza przez Filipa Ernesta Saint-Genois d'Anneaucourt w 1906, a być może
dłużej, do jego śmierci w 1916 roku. Następnie, wraz z innymi pamiątkami
i wyposażeniem pałacu, przewiezione zostało przez dzieci Filipa Ernesta – Juliusza i Marię del Pilar Jahn von Jahnau do Wiednia. Po jej powtórnym małżeństwie
z Ernestem Voigtem, archiwum trafiło do zamku Voigtów w Ferlach w Karyntii.
Dalsze losy opisała Maria del Pilar Keuschnig w liście z września 2006 roku
zatytułowanym „O pochodzeniu Archiwum Rodu Saint-Genois”: „Moja babcia
Pilar Voigt zmarła w dniu 17.12.1980 r. w Grazu. Rodzina pochowała ją
29.12.1980 roku w Grobowcu przodków Saint-Genois w Baden pod Wiedniem na
Cmentarzu św. Heleny. W spadku znalazło się po niej parę blaszanych skrzynek z
rodzinnymi dokumentami obu linii Saint-Genois: śląskiej i flandryjskiej, jak
również przodków z gałęzi hiszpańskiej (Baldosera). Po przejrzeniu dużej ilości
dokumentów spadkobiercy postanowili wszystko razem zdeponować w jednym
miejscu, aby ich nie rozdrabniać. Przed paru laty przedstawiciele miejscowości
Jaworze poszukiwali w Salzburgu, potomków rodziny Kwisda, zarządcy majątku Saint-Genois w Jaworzu, ponieważ chcieli uzupełnić w swoich dokumentach brakujące materiały i fotografie tychże właścicieli. Po rozmowach i korespondencji na ten temat, a następnie osobistych kontaktach z władzami byłego
majątku w Jaworzu, a następnie Muzeum Śląska Cieszyńskiego, moja kuzynka
Diana Voigt i ja zdecydowałyśmy się na przekazanie całego archiwum.”
Stan, w jakim zastane zostało Archiwum, odzwierciedlał sposób jego przechowywania przez rodzinę Saint-Genois. Dokumenty pergaminowe, poskładane
do mniejszych rozmiarów, ułożone były w specjalnych pudłach z ocynkowanej
blachy, na których umieszczono napisy informujące o zawartości. Podobnie
poskładane były dokumenty papierowe, które znajdowały się w wielu wiązkach
obłożonych obwolutą z napisem informacyjnym i obwiązane sznurkami. Osobną
grupę stanowiły szlacheckie dyplomy pergaminowe umieszczone w specjalnych
blaszanych pudłach z miejscem na pieczęć oraz kilka ksiąg i poszytów.
Przy opracowywaniu dokumentów zachowano ich pierwotny układ
oddający specyfikę archiwum rodowego, szczególnie jak idzie o dokumenty
papierowe, umieszczone w wiązkach. Stąd nieraz może zdarzyć się, iż w pliku
poświęconym jednej tematyce, mogą znaleźć się dokumenty z nią nie związane,
lecz z jakiś względów umieszczone tam przez archiwistę. Cały zbiór „Archivum
Familiae Saint-Genois d'Anneaucourt” podzielony został na następujące części:
Dokumenty pergaminowe (sygn. 1-20), Genealogica (sygn. 21-60), Archiwum
majątkowe (sygn. 61-84), Varia (sygn. 85-90) i Dopływ (sygn. 90-96). Oto ich
charakterystyka i omówienie najciekawszych archiwaliów:
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Pergaminy
Najcenniejszą częścią archiwalnej spuścizny po hrabiach Saint-Genois jest zbiór
dokumentów pergaminowych. Już od średniowiecza ten wyjątkowy materiał
pisarski – wyprawiona zwierzęca skóra – był ze względu na swoją trwałość i wysokie koszty wykorzystywany do sporządzenia dokumentów, szczególnie przez
władców i suwerenów, o szczególnej wartości. Doniosłość tych dokumentów
podkreślała często zawieszona u pergaminu pieczęć wystawcy.
Wśród dokumentów pergaminowych Archiwum Saint-Genois do najcenniejszych należą:

- Dwie księgi, tzw. poszyty, w których zebranych zostało w sumie 18 dokumentów
pergaminowych, liczne dokumenty papierowe oraz odpisy różnych archiwaliów
z lat 1429-1787, które stanowiły potwierdzenie szlacheckiego pochodzenia i legitymowanego następstwa kolejnych generacji rodu Saint-Genois. Dokumenty
te charakteryzują się różnorodnością stylów pism stosowanych w kilku
europejskich krajach na przestrzeni paru wieków, oraz wieloma językami,
wśród których dominuje łacina, język francuski i niemiecki. Te genealogiczne
dowody potwierdzające średniowieczne pochodzenie swej rodziny zebrał i polecił zszyć i oprawić w formie księgi, (stąd archiwalna nazwa „poszyt”) hrabia
Józef Saint-Genois, z belgijskiej odnogi rodu. (sygn. P 19 i 20.) Na ich podstawie
opublikował w 1788 roku we Wiedniu drukowane dzieło z licznymi miedziorytami, zatytułowane „Inventaires des Contracts de Mariages, Testaments et
Adition D'Heritages, deposes a la Table du Droit du pays de la Basse-Autriche á
Vienne… “. (sygn. 55.)

- Potwierdzenie z 1628 roku darowizny księżnej cieszyńskiej Elżbiety Lukrecji
pola oraz dwóch stawów w Bażanowicach dla cesarskiego radcy Maksymiliana
Pröckla von Procksdorfu, przyszłego teścia Filipa Saint-Genois. Dokument ten
opatrzony został pieczęcią księżnej i jej autografem.(sygn. P 3.)

- Niezwykle efektowny dyplom w formie oprawionej w czerwony aksamit księgi
pergaminowej, którym w 1827 roku cesarz austriacki Franciszek I, podwyższył
ze stanu baronowskiego, do dziedzicznego stanu hrabiowskiego Ludwika Filipa
Saint-Genois d'Anneaucourt i polepszył (czyli dodał nowe elementy) dotychczasowy rodowy herb. Herb ten został na jednej ze stron odmalowany przez
tzw. Briefmalera (malarza dyplomów oraz herbów) i opatrzony charakterystycznym opisem: „W polu czerwonym krzyż ukośny św. Andrzeja błękitny
z bordiurą srebrną, w środku i skrajach jego ramion pięć róż srebrnych.
Między górnymi ramionami krzyża herb rodowy – w polu błękitnym pas
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złoty, na którym trzy kule błękitne w pas (żytnie bochny chleba), nad i pod nim
po trzy kule srebrne w pas, (pszenne bochny chleba). Nad tarczą korona
hrabiowska o dziewięciu perłach (starsza), nad nią hełm turniejowy z koroną
szlachecką. Z hełmu zwiesza się płaszcz aksamitny, czerwony, podbitym
futrem srebrnym, obramowany frędzlami złotymi i podwiązany sznurami
złotymi z chwastami. W klejnocie dwa skrzydła, prawe błękitne, lewe
czerwone, między którymi gałązka zielona z kwiatami konwalii srebrnymi.
Trzymacze: dwa lwy złote z drzewcami łapach, na których chorągwie
z godłem herbowym.” Dokument ten opatrzony został majestatyczną pieczęcią
cesarza z czerwonego wosku, umieszczoną w mosiężnym giloszowanym
pudełku, zawieszonym na złotym sznurze, zaś cały dyplom spoczął w pudle
z ocynkowanej blachy z pojemnikiem na pieczęć. (sygn. P 14.)

- Dyplom szlachecki dla Jakuba Henryka Dworzaka, nadregenta Komory Cieszyńskiej, z malunkiem herbu, nadany w 1740 roku przez księcia cieszyńskiego
Franciszka III, przyszłego cesarza i męża Marii Teresy Habsburżanki. Do stanu
szlacheckiego wyniósł on Dworzaka, jako książę lotaryński, stąd dokument ten
posiada oryginalną formę pergaminowej księgi i sporządzony został w języku
francuskim. Trafił on do hrabiowskiego Archiwum przez syna Jakuba Henryka
– Franciszka Dworzaka, którego żoną była Józefa Saint-Genois. (sygn. P 7.)

- Namalowane z niezwykłą starannością na dużym arkuszu pergaminu drzewo
genealogiczne związanej pokrewieństwem z hrabiami Saint-Genois rodziny
baronów von Astfeld und Widrzi z 1779 roku. Był to jeden z najbardziej
zniszczonych pergaminów, który odzyskał swój dawny wygląd po żmudnych
zabiegach konserwatorskich. (sygn. P 11.)

- W związku z pełnionymi przez członków rodu Saint-Genois funkcji w Zakonie
Kawalerów Maltańskich, tzw. Joannitów, zachowały się dwa dokumenty
pergaminowe z 1834 i 1838 roku, w którym wielki mistrz zakonu Karol Candida
nadał Filipowi i Maurycemu Złoty Krzyż Joannitów, (Maltański). Nadania te
opatrzone zostały rzadkimi pieczęciami odlanymi w ołowiu, tzw. bullami.
(sygn. P 15 i 18.)

Genealogica
Kolejną grupę dokumentów, tym razem papierowych, stanowią różnego rodzaju
dokumenty o charakterze genealogicznym. W społeczeństwie feudalnym, gdzie
pierwszoplanową rolę odgrywała szlachta i jej przywileje, doniosłe znaczenie
posiadało przeprowadzanie przez nią dowodów swego szlacheckiego pocho-
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dzenia, dzięki któremu mogły być rozstrzygane sprawy majątkowe, dziedziczenia,
wywodu przodków, nadawania wysokich dworskich godności, wojskowych stopni
i orderów, tytułów szlacheckich itp. Dzięki dokumentom tym można wniknąć
w strukturę rodu Saint-Genois, ale także rozpoznać ich liczne i skomplikowane
związki krewniacze z wieloma szlacheckimi rodzinami nie tylko w Księstwie Cieszyńskim, lecz wręcz w całej Europie.
Omawiając ten zespół archiwaliów należy szczególną uwagę zwrócić na:

- Drzewa genealogiczne ascendentów, czyli wywody przodków, różnych członków rodu Saint-Genois (z belgijskiej i śląskiej linii rodu), ukazujące ich
rodziców, dziadów, pradziadów itd. Tego rodzaju wywody udowodnić miały,
szczególnie, w tzw. szesnastkach (czyli wykazujące 16 prapradziadów), nieskazitelne szlacheckie pochodzenie, co umożliwiało potwierdzenie i ubieganie się
o szereg szlacheckich przywilejów. Dokumenty te, sporządzane przez wykształconych artystów, często przybierają piękną estetyczna szatę. (sygn. 21, 22.)

- Szczególnie interesująca jest zachowana korespondencja dotycząca związków
krewniaczych pomiędzy przedstawicielami rodu Saint-Genois zamieszkałymi
w Niderlandach, a ich młodszą, śląską odnogą. Miało to dla żyjących członków
rodu niepoślednie znaczenie w związku z utrzymaniem rodowej tradycji, a także prawem do dziedziczenia majątku. (sygn. 23.)

- Następną grupę archiwaliów stanowią dokumenty dotyczące postępowań
spadkowych po różnych członkach rodu, np. Rajmundzie Saint-Genois zm.
30.04.1814 (sygn. 25.), Joannie Nepomucenie Saint Genois zm. 1834 (sygn.
26.) czy Annie Saint-Genois zm. 1831 (sygn. 27.). Rzucają one światło na
rodzinne koligacje, jak i na często skomplikowane stosunki własnościowomajątkowe.

- W Archiwum zachowały się akta dotyczące poszczególnych członków rodu SaintGenois, szczególnie tych, którzy byli właścicielami Jaworza. Należą do nich akta
po Filipie Ludwiku (1790-1857), szczególnie zaś odnoszące się do uzyskania
tytułu hrabiowskiego w 1827 roku oraz innych tytułów i orderów (sygn. 28.),
Maurycego (1816-1886) i jego żony Gabrieli Stolberg von Stolberg (1827-1904)
(sygn. 28, 29.), Filipa Ernesta (1843-1916) i jego żony Julii Euzebii Moros
y Luna-Ramirez (1859-1896), dzięki której zachowała się także hiszpańska
księga genealogiczna jej przodków z rodu de Baldosera (sygn. 30, 54.), Juliusza
Alfonsa (1887-1961) (sygn. 31, 32.) oraz kilkunastu innych (sygn. 33, 34, 51.).

- Cennymi archiwaliami dla dziejów Jaworza są dokumenty genealogiczne, osobiste i majątkowe dotyczące rodziny Laszowskich z Laszowic herbu Nałęcz oraz
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ich związków z śląską rodziną Logau von Altendorf, (żoną Jerzego Ludwika
Laszowskiego, który w 1752 roku nabył Jaworze, była Bogumiła Ludmiła von
Logau). Wśród nich są rzadkie w tym zbiorze archiwalnym dokumenty w języku
polskim dotyczące spraw własnościowych Laszowskich w XVI i XVII w. Pliki te
otrzymały nazwy„Logoviana” i „Laszoviana” (sygn. 35, 36.)

- Odrębne jednostki archiwalne weszły w skład trzech grup dokumentów zatytułowanych „Dworzakiana” (sygn. 37.), „Cselestiana I-IV” (sygn. 38-41.) oraz
„Trachiana I-IX” (sygn. 42-50.). Poprzez ożenki członków rodu Saint Genois
z zamożnymi i wpływowymi przedstawicielami szlacheckich rodzin w Księstwie Cieszyńskim, często nabywali oni prawa spadkowe do pozostawionych
przez nich majątków. Tak było w przypadku Józefy Saint-Genois wydanej ok.
1803 roku za Franciszka von Dworzaka i miejskich kamienic, jakie posiadała
w Cieszynie. W 1753 roku żoną Jerzego Traugotta Saint-Genois została baronówna Leopoldyna Sydonia Cselesta z Cselestyna, córka cieszyńskiego starosty
ziemskiego Karola Franciszka Cselesty, po śmierci którego w 1796 roku toczyło
się skomplikowane postępowanie spadkowe, dotyczące majątków w Ropicy,
Trzyńcu, Iłownicy i Kisielowie. W przypadku Filipa Ludwika, ożenionego
w 1810 roku z baronówną Johanną Józefą Trach von Birkau, chodziło o sprawy
spadkowe majątków Kocobędz, Ligota, Koniaków koło Cieszyna, Trzebowice,
Czechowice, Komorowice i Renardowice oraz związki baronów Trachów z rodzinami hrabiów Draskowitz, książąt Esterhazy i baronów Beess von Chrostin.
W pliku „Trachiana VII” (sygn. 48.) warto zwrócić uwagę na barwne drzewa
genealogiczne Józefa Bessa von Chrostin, Karola Franciszka Cselesty von
Cselestin oraz projekt pałacu w Kocobędzu. „Trachiana” stanowią niejako
odrębne archiwum tej rodziny, bowiem zostało darowane w połowie XIX wieku
przez Dominika Tracha von Birkau, jako ostatniego z rodu, do archiwum rodzinnego hrabiów Saint-Genois.

- Dopełnieniem archiwaliów genealogicznych są zbiory ikonograficzne w postaci
litograficznych portretów Filipa Ludwika Saint-Genois (1790-1857) znanego
wiedeńskiego grafika Kriehubera (sygn. 58-60.) oraz fotografii rodzinnych
w dwóch albumach po Marii del Pilar Jahn von Jahnau, z domu Saint-Genois
(1893-1980), a także zespołu 75 fotografii rodzinnych Saint-Genois d'Anneaucourt, Stolberg von Stolberg, Byland von Rheidt, von Małachowskich i Rekowskich oraz ich siedzib w Jaworzu, Brnie i Koszutach. (sygn. 56, 57, 95.)
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Archiwum majątkowe
Ważną rolę w poznawaniu struktury własnościowo-majątkowej, stosunków ekonomicznych i finansowych odgrywają często niedoceniane archiwalia majątkowe.
W Archiwum Saint-Genois znajdziemy 24 jednostki archiwalne cennych i zróżnicowanych materiałów dotyczących tej problematyki, które rzucają nowe światło
na sytuację gospodarczą rozległych majątków Saint-Genois i ich rodzinną pozycję
w okresie prosperity, jak i powolnej ekonomicznej degradacji.

- Najbardziej interesujące są dokumenty gospodarcze, (opis majątku, spisy pól,
rachunki, umowy, pełnomocnictwa, kwitariusze, zestawy prac i in.) dotyczące
dominium w Jaworzu (m.in. polski opis stanu majątku i pałacu w druku
loteryjnym z 1822 r.) oraz w Kończycach Wielkich koło Ostrawy od końca XVIII
do końca XIX wieku. (sygn. 61-64.)

- W zbiorach dokumentów gospodarczych znalazły także swe miejsce archiwalia
różnorodnej proweniencji (opisane jako „Varia”), dotyczące wielu osób i spraw,
z którymi Saint-Genois w latach 1652-1800 posiadali rozliczne kontakty. Są
wśród nich dokumenty dotyczące stosunków ekonomicznych z rodzinami
Cselestów, Skrbenskich, Pröcklów, Sunegków, Trachów, Wipplarów, von Provera oraz spraw majątkowych wsi: Ropica, Trzyniec, Goleszów, Kozakowice,
Rudzica i Hoštálkovy koło Opawy. (sygn. 65-70.)

- W latach 1827-1898 Saint-Genois weszli w posiadanie zamku i dóbr w Kończycach Wielkich koło Ostrawy wraz z Racimowem, Rzepiszczem, Radwanicami i Rakowcem. Zachowały się dokumenty dotyczące tych majątków wraz
z interesującą księgą gości zamkowych (sygn. 71,72.). Podobne archiwalia
dotyczą innych majątków Saint-Genois: w Makowie Podhalańskim i Suchej
Beskidzkiej (sygn. 72.), w Cieszynie (sygn. 75.) i Wiedniu (sygn. 76.). Uzupełniają je dokumenty hipoteczne dóbr w Jaworzu, Pasiekach, Nałężu, Paskowie, Klašternim Hradisku, Czelechowicach, Dolanach, Kożuszanach,
Wrbatkach i Żerotinie (sygn. 77.). Zachowały się także odręcznie sporządzane w
1834 roku mapy obszarów leśnych w morawskich posiadłościach Saint-Genois
w Hradisku, Dolanach, Ptinie i Czelechowicach (sygn. 84.)

- Ostatnią grupę dokumentów w tej części Archiwum stanowią różnego rodzaju
rachunki, papiery bankowe, obligacje oraz rozliczenia i umowy finansowe
pomiędzy hrabiami Saint-Genois, a hrabiami Stadionami i Lanckorońskimi
oraz baronami Rothschildami, co poświadcza ich wysoką pozycję w finansowych sferach dawnej stolicy monarchii naddunajskiej. (sygn. 78-83.)
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Varia
W każdym niemal archiwum znajdują się dokumenty lub przedmioty, które
trudno sklasyfikować do jakiegokolwiek działu. Miejscem, w którym można je
zlokalizować jest część archiwum zwana „Varia”, czyli rozmaitości.
W przypadku Archiwum Saint-Genois trafiły tam cztery oryginalne XIXwieczne pudła na archiwalia, o różnych rozmiarach, sporządzone z ocynkowanej
blachy. Znajdują się na nich napisy czarnym tuszem informujące o ich pierwotnej
zawartości. (sygn. 86-89.) Tam też znalazł swe miejsce spory miedzioryt z 1810
roku przedstawiający drzewo genealogiczne rodu Habsburgów. (sygn. 90.)

Dopływ
Już po zasadniczym opracowaniu Archiwum w 2009 roku, Muzeum Śląska
Cieszyńskiego otrzymało w darze kilka cennych archiwaliów związanych z rodem
Saint-Genois od ich krewnej w linii żeńskiej – Franciszki Kenney z domu Rekowskiej (ur. 1938) z USA. Jest ona prawnuczką Franciszki Bylandt-Rheidt
z domu Saint-Genois (1854-1929).
Tym sposobem do zbiorów Archiwum pozyskano akwarele oraz dwa
pamiętniki Gabrieli Saint-Genois z domu Stolberg (1827-1904) z roku 1843 i 1852,
zawierające wzruszające wpisy autorki oraz jej rysunki, akwarele, grafiki, wizytówki, karnety balowe, zasuszone rośliny itp. (sygn. 91, 92, 94.).
Podobny charakter posiada zeszyt, do którego Franciszka hrabina BylandtRheidt (1854-1929) wklejała w latach 1902-1908 różnego rodzaju zaproszenia,
programy, wycinki prasowe, rysunki, fotografie, itp. z wydarzeń i uroczystości, w
jakich uczestniczyła. Uzupełnieniem tego swoistego rodzaju albumu jest zespół 75
fotografii członków rodu Saint-Genois, ich krewnych i arystokratycznych znajomych. Archiwalia te stanowią kalejdoskop beztroskiej epoki wiedeńskiego fin de
siècle'u. (sygn. 93, 95.)
Zgoła inny charakter posiada korespondencja z lat 1957-1976 Gabrieli Rekowskiej z domu Małachowskiej (1911-1997), ukazująca powojenne, skomplikowane
losy „wysadzonych z siodła” przedstawicieli starej szlachty rodowej. (sygn. 96.)
***
„Archivum Familiae Saint-Genois d'Anneaucourt” po stu latach powróciło
po długiej tułaczce do miejsca swej pierwotnej lokalizacji – na Śląsk Cieszyński.
Dzięki temu badacze przeszłości Jaworza, a także historii Śląska, zyskują nowe,
badawcze pola. Najnowocześniejsze techniki cyfrowe powodują z kolei, iż cenny
ten zbiór przestanie być zamkniętym i niedostępnym skarbem, lecz stanie się
częścią społecznego systemu poznania wiedzy i tradycji.
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7. ARCHIVUM FAMILIAE
SAINT-GENOIS D'ANNEAUCOURT
– SZCZEGÓŁOWY OPIS NAJCENNIEJSZYCH
DOKUMENTÓW RODZINY SAINT-GENOIS
D'ANNEAUCOURT
W 2005 r. Gmina Jaworze wraz z Muzeum Śląska Cieszyńskiego otrzymały w formie depozytu cenne Archiwum hrabiów Saint-Genois d'Anneaucourt z Jaworza.
Obejmuje ono 97 jednostek archiwalnych (8.660 stron), gromadzących dokumenty genealogiczne, rodzinne, majątkowe, prawne, administracyjne i osobiste
wielu generacji tego hrabiowskiego rodu i rodzin spokrewnionych.
Archiwum to, gromadzone przez Saint-Genois od średniowiecza, pomnażane było w wiekach następnych. Przemieszczało się wraz z przedstawicielami
tego rodu poprzez liczne majątki i siedziby, które posiadali, by w końcu XVIII w.
znaleźć się w Jaworzu. Po sprzedaży Jaworza w 1906 r. przewiezione zostało do
Austrii, gdzie odziedziczone zostało przez potomków rodu w linii żeńskiej. Na
powrót scalone, decyzją ich, zostało przekazane Gminie Jaworze i cieszyńskiemu
Muzeum.
W skład Archiwum, wchodzą akta genealogiczne, rodzinne, majątkowe hrabiów Saint-Genois, którzy wytworzyli i zgromadzili unikalną spuściznę piśmienniczą. Zasób ten charakteryzuje się wysokim stopniem różnorodności, który jest
konsekwencją bogatej historii rodu Saint-Genois, aktywnego niemal w całej
Europie w ciągu kilku wieków. Akta te pochodzą z lat 1429-1976, a w odpisach od
1301 roku. Dotyczą w starszej części całego Śląska oraz terenów Francji, Hiszpanii
i obecnej Belgii, zaś z XVIII i XIX wieku również Polski, Czech i Austrii.
Cały zbiór „Archivum Familiae Saint-Genois d'Anneaucourt” podzielony
został na następujące części: Dokumenty pergaminowe (sygn. 1-20), Genealogica
(sygn. 21-60), Archiwum majątkowe (sygn. 61-84), Varia (sygn. 85-90) i Dopływ
(sygn. 90-97).
Kilka tysięcy dokumentów, dyplomów, akt, pism, korespondencji, dokumentacji finansowej, map, planów i fotografii, sporządzonych na blisko 9000
stronach posiada duży walor poznawczy, faktograficzny i ikonograficzny. Dlatego
też nie da się przecenić znaczenia i wartości Archiwum dla badań dotyczących
Jaworza i rodu Saint-Genois, nie mówiąc o badaniach szerszych, odnoszących się
do dziejów regionalnych i ponadregionalnych, czy wręcz o znaczeniu ogólnoeuropejskim.
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Wiele materiałów archiwalnych posiada dodatkowo atrakcyjny i wyjątkowy
walor estetyczny, jak chodzi o ich zewnętrzną formę, charakterystyczną dla epoki,
w której zostały wytworzone. Na uwagę zasługuje również różnorodność materiału pisarskiego o szczególnej wartości (pergamin, różne gatunki papieru).
Obfitość i różnorodność archiwaliów może stanowić pewną przeszkodę,
przy odpowiednim korzystaniu z zawartych w Archiwum dokumentów, nie
nawykłemu do poruszania się w tego rodzaju zbiorze czytelnikowi. Znakomita
większość dokumentów sporządzona została w języku niemieckim, ale także
w łacińskim, morawsko-czeskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i polskim.
Kolejnym utrudnieniem, oprócz lingwistycznego, w ich odczytaniu są różnego
rodzaju pisma, jak np. pismo neogotyckie, a w ich obrębie indywidualne charaktery pisma. Czynniki te mogą stanowić znaczącą trudność w percepcji archiwaliów
przez niedoświadczonego w tym względzie czytelnika.
Z tego też względu wydaje się uzasadnione dokonanie selektywnego wyboru
najbardziej charakterystycznych i znaczących dla badacza – regionalisty dokumentów archiwalnych w formie ich szczegółowych opisów, dotyczących tak zawartości jak i formy. Wybór dokonany został pod kątem potencjalnego odbiorcy,
interesującego się historią Jaworza, także w kontekście dziejów Śląska Cieszyńskiego, oraz jaworzańskiej linii hrabiów Saint-Genois, którzy w większości byli
wystawcami i twórcami tych dokumentów, i które ich dotyczyły.
Oddając do rąk czytelnika opis ponad osiemdziesięciu archiwalnych dokumentów, można wyrazić nadzieję, że dzięki nim, przeniesie się w głąb minionych
dziejów swej małej ojczyzny.

DOKUMENTY PERGAMINOWE
Niezaprzeczalną chlubą archiwalnej spuścizny po hrabiach Saint-Genois jest zbiór
dokumentów pergaminowych. Już od średniowiecza ten wyjątkowy materiał
pisarski – wyprawiona zwierzęca skóra – był ze względu na swoją trwałość i wysokie koszty wykorzystywany do sporządzania dokumentów, szczególnie przez
władców i suwerenów, o szczególnej wartości. Doniosłość tych dokumentów
podkreślała często zawieszona u pergaminu pieczęć wystawcy.
Pomiędzy pergaminowymi archiwaliami zgromadzonymi przez hrabiów
Saint-Genois na szczególną uwagę, ze względu na atrakcyjną formę wykonania,
zasługują dokumenty herbowe. Zabytki te spisywano począwszy od XIV w. w kancelariach europejskich monarchów. Początkowo powstawały w formie dyplomu
na arkuszu pergaminu, na którym zazwyczaj umieszczano wymalowany herb, od
XVII w. coraz częściej jako pergaminowa, oprawna księga, ze zdobionymi kartami
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oraz wymalowanym herbem. Do ich sporządzania używano najlepszych materiałów pisarskich, a ich twórcami byli doświadczeni pisarze dworscy i malarze
dokumentów (Briefmaler). Dzisiaj należą do podstawowych źródeł wykorzystywanych w badaniach nad heraldyką szlachecką.
Wśród dokumentów pergaminowych Archiwum Saint-Genois do najcenniejszych należą:
P 3.
Elżbieta Lukrecja, księżna cieszyńska potwierdza darowiznę pola oraz
dwóch stawów położonych za lasem bilowickim w Bażanowicach,
które wcześniej przyłączono do folwarku w Gułdowach, cesarskiemu
radcy Maksymilianowi Pröcklowi z Procksdorfu na Bażanowicach.
Cieszyn, W pondielj po Swatych Trzech Kralich 1628.
Dyplom sporządzony na arkuszu pergaminu w Cieszynie 10.01.1628, w języku czeskim,
opatrzony woskową pieczęcią w miseczce na pasku.
Potwierdzenie z 1628 r. darowizny księżnej cieszyńskiej Elżbiety Lukrecji pola oraz dwóch
stawów w Bażanowicach dla książęcego sekretarza i cesarskiego radcy Maksymiliana
Pröckla von Procksdorfu. Jego córka Helena Sydonia (1633-1703) została w latach 60-tych
XVII w. żoną Filipa barona Saint-Genois (zm. 1683), od którego wywodzi się śląska linia tego
rodu. W 1707 r. Bażanowice stały się własnością ich dzieci: Karola Maksymiliana i Filipa
Kaspera Saint-Genois. Dokument ten opatrzony został pieczęcią księżnej i jej podpisem oraz
obszerną listą świadków, wśród których znajdowali się następujący przedstawiciele
cieszyńskiej szlachty i urzędników: Bogusław Sedlnicki z Choltic i na Polskiej Ostrawie,
marszałek ziemski księstwa Cieszyńskiego Erazm Rudzki z Rudz i na Wielopolu, Piotr
Mitrowski z Nemysla, Adam Goczałkowski z Goczałkowic i na Dzięgielowie, Fryderyk Bludowski z Dolnych Błędowic, na Hażlachu i Drogomyślu, starosta cieszyński Augustyn Beess
z Chrostiny na Dolnej Lesznej i Górnej Suchej, Wilhelm Borek z Roztropic i Wędryni, oraz
sekretarz czeskiej kancelarii Andrzej Mazur.

P 7.
Franciszek III, książę lotaryński i książę cieszyński podnosi do stanu
szlacheckiego Jakuba Henryka Dworzaka, nadregenta Komory Cieszyńskiej, i nadaje mu herb.
Wiedeń, 30.12.1740
Dyplom, w formie księgi zawierającej 6 pergaminowych arkuszy oprawnych w okładkę
z białego jedwabiu, sporządzony w Wiedniu 30.12.1740 r., w języku francuskim, opatrzony
woskową pieczęcią na złoto-czerwonym sznurze.
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Dyplom szlachecki dla Jakuba Henryka Dworzaka, nadregenta Komory Cieszyńskiej,
z malunkiem herbu, nadany w 1740 r. przez księcia cieszyńskiego Franciszka III,
przyszłego cesarza i męża Marii Teresy Habsburżanki. Do stanu szlacheckiego wyniósł on
Dworzaka, jako książę lotaryński, stąd dokument ten posiada oryginalną formę
pergaminowej księgi, sporządzony został w języku francuskim, zawiera podpis księcia,
jego pieczęć monarszą i contrasigillium. Trafił on do hrabiowskiego Archiwum przez syna
Jakuba Henryka - Franciszka Dworzaka, którego żoną była Józefa Saint Genois.

P 11.
Drzewo genealogiczne – wywód przodków Józefa Polikarpa, Marii
Anny i Teresy Kajetany baronów von Astfeld und Widrzi.
Brno, 7.04.1779
Dokument sporządzony na arkuszu pergaminu w Brnie 7.04.1779 r., w języku niemieckim.
Namalowane z wyjątkową starannością, na dużym arkuszu pergaminu, drzewo
genealogiczne, z barwnymi wyobrażeniami wielu herbów, związanej pokrewieństwem
z hrabiami Saint-Genois rodziny baronów von Astfeld und Widrzi z 1779 roku. Wywód
przodków dotyczy trójki dzieci kanclerza morawskiego guberniom Józefa Antoniego von
Astfeld (1709- przed 1784) i jego żony Teresy hrabianki Chorinskiej von Ledske: Marii
Anny, Teresy Kajetany i Józefa Polikarpa (1761-1827), który był ostatnim, męskim
przedstawicielem tego rodu. Jest to charakterystyczny w systemie feudalnym rodowód
wykazujący szesnastu herbowych przodków w czwartej generacji (czyli prapradziadów).
Pergamin ten był jednym z najbardziej zniszczonych archiwaliów, który odzyskał swój
dawny wygląd po żmudnych zabiegach konserwatorskich.

P 14.
Franciszek I, cesarz austriacki, podnosi do dziedzicznego stanu
hrabiowskiego Ludwika Filipa barona Saint-Genois d'Anneaucourt
i polepsza rodowy herb.
Wiedeń, 25.01.1827
Dyplom w formie księgi zawierającej 12 pergaminowych arkuszy oprawnych w okładkę
z czerwonego aksamitu, sporządzony w Wiedniu 25.01.1827 r., w języku niemieckim,
opatrzony woskową pieczęcią majestatyczną w mosiężnej puszce na złotym sznurze.
Dyplom umieszczony został w specjalnym pudle z pojemnikiem na pieczęć z ocynkowanej
blachy.
Niezwykle efektowny dyplom w formie oprawionej w czerwony aksamit księgi pergaminowej, którym w 1827 r. cesarz austriacki Franciszek I, podwyższył ze stanu baronowskiego, do dziedzicznego stanu hrabiowskiego Ludwika Filipa Saint-Genois
d'Anneaucourt (1790-1857) i polepszył, (czyli dodał nowe elementy) dotychczasowy
rodowy herb. Herb ten został na jednej ze stron odmalowany z dużą precyzją przez tzw.
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Briefmalera, (malarza dyplomów oraz herbów) i opatrzony charakterystycznym opisem,
(tzw. blazonowanie): „W polu czerwonym krzyż ukośny św. Andrzeja błękitny z bordiurą
srebrną, w środku i skrajach jego ramion pięć róż srebrnych. Między górnymi ramionami
krzyża herb rodowy – w polu błękitnym pas złoty, na którym trzy kule błękitne w pas,
(żytnie bochny chleba), nad i pod nim po trzy kule srebrne w pas, (pszenne bochny chleba).
Nad tarczą korona hrabiowska o dziewięciu perłach (starsza), nad nią hełm turniejowy
z koroną szlachecką. Z hełmu zwiesza się płaszcz aksamitny czerwony podbity futrem
srebrnym, obramowany frędzlami złotymi i podwiązany sznurami złotymi z chwastami.
W klejnocie dwa skrzydła, prawe błękitne, lewe czerwone, między którymi gałązka zielona
z kwiatami konwalii srebrnymi. Trzymacze: dwa lwy złote z drzewcami w łapach, na których chorągwie z godłem herbowym.” Dokument ten opatrzony został podpisem cesarza
i jego majestatyczną pieczęcią z czerwonego wosku, umieszczoną w mosiężnej, giloszowanej puszce, zawieszonej na złotym sznurze.

P 15.
Karol Candida, namiestnik wielkiego magisterium zakonu szpitalników św. Jana z Jerozolimy i zakonu Rycerzy Grobu Świętego, nadaje
Filipowi Alojzemu hrabiemu Saint-Genois d'Anneaucourt Złoty Krzyż
Joannitów (Maltański).
Wiedeń, 25.11.1834
Dyplom sporządzony na cienkim arkuszu pergaminu w Wiedniu, 25.11.1834 r., w języku
łacińskim, opatrzony ołowianą bullą na czerwonym sznurze.

P 18
Karol Candida, namiestnik wielkiego magisterium zakonu szpitalników św. Jana z Jerozolimy i zakonu Rycerzy Grobu Świętego, nadaje
Maurycemu hrabiemu Saint-Genois d'Anneaucourt Złoty Krzyż Joannitów (Maltański).
Wiedeń, 29.10.1838
Dyplom sporządzony na cienkim arkuszu pergaminu w Wiedniu, 29.10.1838 r., w języku
łacińskim, opatrzony ołowianą bullą na czerwonym sznurze.
W związku z pełnionymi przez członków rodu Saint-Genois funkcjami w Zakonie Kawalerów Maltańskich, tzw. Joannitów, zachowały się dwa dokumenty pergaminowe z 1834
i 1838 roku, w którym wielki mistrz zakonu Karol Candida nadał Filipowi Alojzemu (17901857) i Maurycemu (1816-1886) – hrabiom Saint-Genois – Złoty Krzyż Joannitów,
(Maltański). Członkostwo w tym ekskluzywnym, dostępnym po dziś dzień jedynie dla
szlachty, świeckim zakonie, łączyło się z udowodnieniem nieskazitelnego, szlacheckiego
pochodzenia, a także z głęboką wiarą i charytatywną działalnością. Nadania te opatrzone
zostały rzadkimi pieczęciami odlanymi w ołowiu, tzw. bullami.
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Do najcenniejszych archiwaliów w piśmiennej spuściźnie po hrabiach SaintGenois należą dwie, oprawne księgi, tzw. poszyty, w których zebranych zostało
w sumie 18 dokumentów pergaminowych, liczne dokumenty papierowe oraz
odpisy różnych akt z lat 1429-1787, które stanowiły potwierdzenie szlacheckiego
pochodzenia i legitymowanego następstwa kolejnych generacji rodu Saint-Genois.
Dokumenty te charakteryzują się różnorodnością stylów pism stosowanych w kilku
europejskich krajach na przestrzeni paru wieków, oraz wieloma językami, wśród
których dominuje łacina, język francuski i niemiecki. Te genealogiczne dowody
potwierdzające średniowieczne pochodzenie swej rodziny zebrał i polecił zszyć
i oprawić w formie księgi, (stąd archiwalna nazwa „poszyt”) Franciszek Józef VI
hrabia Saint-Genois (zm. 1816 r. w Brukseli), z belgijskiej odnogi rodu. Na ich
podstawie opublikował w 1788 roku we Wiedniu drukowane dzieło z licznymi
miedziorytami, zatytułowane „Inventaires des Contracts de Mariages, Testamens
et Adition D'Heritages, deposes a la Table du Droit du pays de la Basse-Autriche
á Vienne… “. (vide sygn. 55.)
P 19.
„Inventaire des Titrem renfernes dans ces livres” [zbiór pergaminów
i dokumentów genealogicznych rodziny Saint-Genois d'Anneaucourt].
(1301) 1508 - 1785
Dyplomy pergaminowe (8 szt.): dotyczący Arnolda i Nicolasa Saint-Genois z ok. 1580 r.,
wystawiony przez Nicolasa Saint-Genois z 1530 r., kontrakt ślubny między Nicolasem
Saint-Genois a Amouberge de Fauviel z 1523 r., dyplom pergaminowy b. d., dyplom
wystawiony przez Arnolda Saint-Genois z 1574 r., list rycerski dla Nicolasa Saint-Genois
z 1600 r., dyplom dotyczący Nicolasa Saint-Genois z XVI w., dyplom dotyczący śmierci
Charlesa Saint-Genois de Grandbreucq z 1719 r.
Odpisy dokumentów z archiwum królewskiego w Mons, stolicy belgijskiej prowincji
Hainaut, (Walonia): testament Jeana Saint-Genois z 1301 r., kontrakt ślubny między
Nicolasem Saint-Genois, a Marią de Goy z 1476 r., dokument dotyczący podziału majątku dla
Nicolasa Saint-Genois z 1624 r., odpisy dokumentów z regestrów prowincji i hrabstwa
Hainaut, dotyczące rodu Saint-Genois z lat 1552-1613, rysunek epitafium Katarzyny SaintGenois z 1623 r., rysunek epitafium Arnolda Saint-Genois i jego żony Agnes de Marchenelles
z 1586 r., akt dotyczący urodzenia Nicolasa Saint-Genois z 1693 r., list hrabiego Saint-Genois
do magistratu miasta Mons z 1760 r., dyplom powołujący hrabiego Saint-Genois na
komisarza wojennego z 1785 r., pismo Izby heraldycznej do hrabiego Saint-Genois z 1785 r.

P 20.
„Stammbaum“ [„Drzewo genealogiczne”] – zbiór pergaminów i dokumentów genealogicznych rodziny Saint-Genois d'Anneaucourt.
1429 - 1787
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Dyplomy pergaminowe (8 szt.): dyplom pergaminowy b. d., dyplom pergaminowy
wystawiony w rezydencji króla z 1619 r., dyplom pergaminowy b. d., dyplom pergaminowy
b. d., dyplom pergaminowy b. d., dyplom pergaminowy „Au la causa meue et pendant”
b. d., dyplom pergaminowy „Quentin François Dessesspringelles…, Lettres de recepisse
Nicolas François St. Genois Comte de grand Breucq” z 1728 r., dyplom pergaminowy
z pieczęcią Simona Saint-Genois z 1429 r., dyplom pergaminowy b. d.,
Odpisy dokumentów z archiwum królewskiego w Mons: kontrakt ślubu Jaquesa SaintGenois z Florence de le Sauleh z 1476 r., wyciąg postanowienia parlamentu paryskiego
z 1509 r., rysunek epitafium Marii de Goy z 1516 r., zapiski hrabiego Jaquesa Daras z 1629
r., odpisy kontraktów ślubnych z 1786 r., rysunek epitafium Arnolda Saint-Genois z 1594
r., pisma dotyczące rodziny Saint-Genois z 1642 r., pismo dotyczące Arnolda Saint-Genois
z 1609 r., kontrakt ślubny Jeana i François Saint-Genois z 1638 r., kontrakt ślubny
Nicolasa Saint-Genois z François Dapignis, odpisy dokumentów z regestrów prowincji
i hrabstwa Hainaut, dotyczące rodu Saint-Genois z lat 1682-1784, dokumenty Rady
dotyczące François Saint-Genois z 1729 r., dokument dotyczący śmierci hrabiego
z Grandbreucq z 1739 r., wyciągi z księgi chrztów dotyczące François Josepha Saint-Genois
z 1774 r., dokument magistratu Mons dotyczący Josepha Saint-Genois z 1786 r., nominacja
Josepha Saint-Genois na kanclerza dworu w Masnay z 1786 r., schematyczne drzewo
genealogiczne z 1774 r., rysunek epitafium Catherine Saint-Genois z 1625 r., dokument
Franciszka Wacława Raysky'ego von Dubensko z 1735 r., odpis dokumentu z 1230 r., list do
Daniela Liberoi, list do LudwikFilipa Saint-Genois w Paskowie z 1848 r., poświadczenie
Rudolfa Saint-Genois z 1852 r.

GENEALOGICA
21
Drzewa genealogiczne i wywody przodków rodziny Saint-Genois
d'Anneaucourt i rodzin spokrewnionych.
(1800) -1880
s. 5-6
„Genealogische Stammtabelle zum Nachweise der directen Abstammung der Carolina
Gräfin de Saint-Genois mit den Grafen Caretto Millesimo” Drzewo genealogiczne
wykazujące w linii prostej pokrewieństwo Marii Karoliny hrabiny Saint Genois, (ur.
6.04.1830 r.) z hrabią Caretto Millesimo. Dokument ten został sporządzony w 1881 r.,
w języku niemieckim na arkuszu papieru podklejonym szarym płótnem.
Posiada interesującą formę graficzną, tzw. drzewa genealogicznego, które w tym wypadku
składa się z fragmentarycznych wywodów dwóch rodzin: Saint-Genois i Caretto Millesimo.
Jego celem było wykazanie, iż Karolinę Saint-Genois łączą związki krewniacze z włoską
rodziną Caretto Millesimo. Wywód ten, opatrzony w górnym lewym rogu znaczkiem opłaty
skarbowej wartości piętnastu krajcarów, posłużyć miał w postępowaniu spadkowym
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koniecznym do udowodnienia prawa dziedziczenia, często znacznego majątku przez jedną
z linii krewnych. Zawiera on nieścisłość, czy wręcz fałsz genealogiczny, wykazujący
małżeństwo Karola Franciszka z Julią Laszowską, podczas gdy w rzeczywistości mężem
Julii (1754-1817) był Arnold Wacław Saint-Genois (1734-1804). Być może zabieg ten miał
na celu usankcjonowanie nieuprawnionych praw spadkowych.
s. 7-8
Wywód przodków Filipa Ludwika Saint-Genois (1790-1857) i jego żony Joanny Trach von
Birkau (1789-1870). Sporządzony na szarym papierze z nadrukowanymi polami w roku
1824 w języku niemieckim.
Jest to typowe, tzw. pedigree wykazujące szesnastu szlacheckich przodków w czterech
generacjach. Filip Ludwik Saint-Genois pan Jaworza, Paskowa i wielu innych miejscowości na Morawach i w Galicji zawarł 20.09.1810 r. małżeństwo z Johanną Józefą Trach
von Birkau wywodzącą się ze starocieszyńskiego rodu, który posiadał wieś Kocobędz, wraz
z przyległościami koło Cieszyna. Dzięki temu wywodowi możemy poznać rodziców,
dziadów, pradziadów i prapradziadów obu tych, tzw. probantów. Między innymi
dowiadujemy się o matce Filipa Ludwika Julii Beacie von Laszowskiej i jej przodkach
z rodziny von Logau, dzięki której Jaworze przeszło w ręce rodu Saint-Genois. Wywód ten
dowodzi także przyczyny obecności w archiwum Saint-Genois sporej ilości dokumentów
rodu Trach von Birkau, (w zbiorze pod nazwą „Trachiana”).
s. 15-16
„Ascendance du Comte Joseph de St. Genois pour son entrée aux etats du Hainaut”. Odpis
wywodu przodków Franciszka Józefa hrabiego Saint-Genois (zm. 1816 r. w Brukseli)
w państwie Hainaut w Belgii. Sporządzony został w Wiedniu 27.04.1832 r. w języku
francuskim, na dużym arkuszu brystolu w opatrzonym skarbowym stemplem w wysokości
30 krajcarów.
Jest to uwierzytelniony odpis dokumentu wystawionego w belgijskim Mons 2.12.1775 r.
Drzewo to wykazuje 14 generacji przodków Franciszka Józefa Saint-Genois od protoplasty
rodu Jana I, żyjącego około 1280 r., a także przodków w linii żeńskiej. W ramce, po prawej
stronie dokumentu, umieszczony został narracyjny opis historii rodu Saint-Genois.

23
Korespondencja dotycząca genealogii rodu pomiędzy hrabiami Saint
-Genois z Jaworza a Margaretą Saint-Genois z Niderlandów.
1653 - 1797
s. 15-16
Historia rodu Saint-Genois od 1395 r. to dokument sporządzony na arkuszu papieru
w końcu XVIII w., w języku niemieckim i podpisany przez Józefa i Filipa hrabiów Saint
-Genois.
Wyjaśnia on dzieje rodu od jego początków w francuskiej prowincji Artois i w Niderlandach. Niezwykle interesująca jest relacja o przejściu przedstawicieli rodu do Księstwa
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Cieszyńskiego i zakorzenieniu się w nim dzięki małżeństwu Filipa Saint-Genois (zm. 1683)
z Heleną Sydonią (1633-1703), córką sekretarza księżnej cieszyńskiej Elżbiety Lukrecji,
Maksymiliana Pröckla von Procksdorfa. Dokument ten, jak można przypuszczać, ze
względu na notatki rachunkowe sporządzone ołówkiem, oraz szkic głowy ptaka, był
jedynie brudnopisem.
s. 97-100
„Monsieur et Cher cousin”. Zawiadomienie o ślubie Franciszka Józefa hrabiego Saint
-Genois, (zm. 1816 r. w Brukseli) z Marią Anną hrabianką de Morzin, (zm. 1821 r. w GrandBreucq) zawartym w Tournay 27.03.1789 r. Sporządzone zostało na arkuszu papieru
z wydrukowanym tekstem zaproszenia w 1789 r. w języku francuskim.
Zaproszenie to podpisane przez matkę Franciszka Józefa wysłane było do barona Saint
-Genois w Cieszynie. Na wolnych stronach zaproszenia znajduje się brudnopis, odpowiedzi z gratulacjami. Zaproszenie to oraz korespondencja, stanowią dowód na ożywione,
rodzinne kontakty pomiędzy niderlandzką, a śląską gałęzią rodu Saint-Genois po prawie
stu pięćdziesięciu latach od ich rozdzielenia.

24
Rachunki Karla Saint Genois, syna Georga Traugutta Saint-Genois
i Leopoldyny Sydonii Cselesty.
1796, 1798, 1800 (1807)
s. 1-88
„Anno 1796”. Księga wydatków Karola Saint-Genois i jego matki Leopoldyny z domu
Cselesta, żony Jerzego Traugutta Saint-Genois. Sporządzona została w 1796 r., w języku
niemieckim, jako 88-stronicowy poszyt, oprawny w tzw. półskórek z okładką różowego,
marmurkowego papieru.
Prowadzone były w niej chronologicznie od stycznia, do grudnia 1796 r. zestawienia
wydatków domowych ukazujące zakupy różnych artykułów, wydatki na usługi i służbę oraz
szczegółowe ich rozliczenie w odpowiednich rubrykach. Na końcu poszytu znalazł się opis
obrzędów związanych z żałobą w szlacheckim środowisku, zatytułowany „Trauer ordnung”
oraz spis obligacji należnych Leopoldynie Saint-Genois po śmierci jej brata Karola –
barona Cselesty. Poszyt ten, jego staranna forma zewnętrzna, jak i skrupulatnie prowadzone rachunki, zaświadczają z jednej strony o wadze, jaką szlachta przywiązywała do
prowadzenia swej gospodarki finansowej, z drugiej natomiast, stanowią niezwykłą
ilustrację jej powszedniego, codziennego życia i obyczajów.

25
Dokumenty osobiste i genealogiczne Raimundy Saint-Genois (1733 1814).
1812-1816
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s. 19-30
„Gerichtliches Inventarium”. Odpis sądowego inwentarza majątku po zmarłej Rajmundzie Saint-Genois (1733-1814). Jest to uwierzytelniony 12.07.1814 r. odpis dokumentu
datowanego w Pradze w dniach 17 i 18.05.1814 r. Sporządzony na sześciu kartach
opatrzony skarbowym stemplem wysokości 40 krajcarów w języku niemieckim.
Rajmunda Saint-Genois była siostrą właściciela Jaworza Arnolda Wacława (1734-1804),
zmarła ona 29.04.1814 r. w Pradze jako dama kapituły fundacji dla szlachcianek, tzw.
Stifts-Dame. Inwentarz ten wymienia cały, ruchomy majątek zmarłej, m.in. zasoby
pieniężne, biżuterię, książki, bieliznę pościelową, stołową i osobistą, ubrania, wyposażenie
czterech pokoi, a także porcelanę, naczynia kuchenne, szkło, sztućce itp. Przegląd
spisanych przedmiotów daje nam wgląd w osobiste życie, zwyczaje i jakość egzystencji
zamożnej szlachcianki na przełomie XVIII i XIX wieku.
s. 261-262
„Genealogische Tabelle”. Tablica genealogiczna potomków Filipa Saint-Genois (zm. 1683
r.). Dokument sporządzony na karcie papieru około 1825 r. w języku niemieckim.
Drzewo genealogiczne ukazuje wszystkich potomków (descendentów), założyciela śląskiej
gałęzi rodu Saint-Genois – Filipa i jego żony Heleny (1633-1703), córki sekretarza księżnej
cieszyńskiej Elżbiety Lukrecji, Maksymiliana Pröckla von Procksdorfa. Wykaz ten obejmuje pięć generacji rodu Saint-Genois, i ukazuje stopnie pokrewieństw między męskimi
i żeńskimi przedstawicielami rodu, (m.in. z baronami Beess von Chrostin, Wilczkami,
Cselestami, Goczałkowskimi, Dworzakami i Trachami).

28
Dokumenty osobiste i majątkowe, korespondencja Philipa Ludwiga
Saint-Genois (1790 - 1857).
1682 - 1855
s. 427- 430
Dyplom nadania Filipowi Ludwikowi Saint-Genois (1790-1857) tytułu rzeczywistego
tajnego radcy przez cesarza Franciszka Józefa I. Sporządzony na arkuszu papieru z drukowanym nagłówkiem w języku niemieckim w Wiedniu 10.03.1839 r. i opatrzony zachowaną w bardzo dobrym stanie wielką majestatyczną pieczęcią opłatkową cesarza.
Dyplom ten był złożony w formie koperty, opieczętowany lakową pieczęcią i zaopatrzony
w adres do odbiorcy. Tytuł rzeczywistego radcy dla Filipa Ludwika Saint-Genois, który już
posiadał wysoki, dworski urząd podkomorzego, był kawalerem austriackiego orderu
Leopolda, toskańskiego orderu św. Stefana, papieskiego orderu Chrystusa oraz krzyża
suwerennego zakonu Joannitów, stanowił ukoronowanie jego dworskiej kariery.
s. 561-564
Gazeta „Wiener Zeitung” nr 84 z 11.04.1827 r., o wyniesieniu Filipa Ludwika barona Saint
-Genois (1790-1857) do stanu hrabiowskiego. Druk na arkuszu papieru w języku niemieckim.

72

SAGA RODU SAINT-GENOIS D'ANNEAUCOURT

Na pierwszym miejscu została zamieszczona notatka informująca o tym, iż cesarz nadał
austriacki tytuł hrabiowski baronowi Filipowi Ludwikowi Saint-Genois d'Anneaucourt,
i jego potomkom, pochodzącemu ze starej, szlacheckiej rodziny, za jego osobistą służbę
i zasługi dla państwa. „Wiener Zeitung” był urzędową, cesarską gazetą informującą oficjalnie o najważniejszych wydarzeniach w austriackim państwie i na świecie.

29
Dokumenty osobiste i majątkowe Moritza Saint-Genois (1816 - 1886)
i jego żony Gabrieli Stolberg von Stolberg (1827 - 1904).
1824 - 1886
s. 111-114
Umowa przedślubna Maurycego hrabiego Saint-Genois (1816-1886) i Luizy hrabiny
Wallis (1821-1843). Dokument sporządzony na arkuszu papieru w Wiedniu 17.01.1842 r.,
w języku niemieckim i opatrzony lakowymi odciskami pieczęci młodych małżonków,
członków ich rodzin oraz świadków.
Małżeństwa zawierane pomiędzy przedstawicielami arystokratycznych rodzin, dysponującymi dużym majątkiem osobistym, zabezpieczane były od strony materialnej zawarciem
umowy ślubnej, tzw. intercyzy. Określała ona przede wszystkim wysokość posagu, jaki
wnosiła panna młoda oraz sposób zabezpieczenia jej godziwej egzystencji przez pana
młodego. O doniosłości małżeństwa Maurycego i Luizy, zawartego 20.04.1842 r., oraz
umowy przedślubnej świadczy obszerna lista świadków, złożona z wysokiej, austriackiej
arystokracji. Niezwykle cennym źródłem heraldycznym oraz sfragistycznym są zachowane
w bardzo dobrym stanie odciski ich pieczęci.
s. 129-132
Umowa przedślubna Maurycego hrabiego Saint-Genois (1816-1886) i Gabrieli hrabiny
Stolberg von Stolberg (1827-1904). Dokument sporządzony na arkuszu papieru w Wiedniu
21.03.1846 r. w języku niemieckim i opatrzony wieloma lakowymi odciskami pieczęci
młodych małżonków, członków ich rodzin oraz świadków.
Pierwsza żona Maurycego Saint-Genois Luiza von Wallis zmarła w Wiedniu, dnia
5.02.1843 r., po niecałym roku małżeństwa i niedługo po urodzenia jedynego syna Filipa
Ernesta (ur. 16.01.1843 r.). Trzy lata potem, 14.04.1846 r. w Opawie, Maurycy pojął za żonę
Gabrielę, i podobnie jak w przypadku pierwszego małżeństwa, sporządzony został akt
intercyzy.
s. 207-214
Gazeta „Fremden-Blatt” nr 178 z 29.06.1886 r. z zawiadomieniem o śmierci Maurycego
Saint-Genois (1816-1886). Druk na arkuszach papieru w języku niemieckim. Maurycy
Saint-Genois zmarł w Baden pod Wiedniem 12.06.1886 r. w wieku siedemdziesięciu lat.
Poczytna wiedeńska gazeta zamieściła jego obszerny życiorys, jako osoby znanej i cenionej
w wysokich kręgach stolicy austriackiej monarchii.
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30
Dokumenty osobiste i korespondencja Philipa Ernsta Saint-Genois
(1843-1916).
1878-1885
s. 3-6
Upoważnienie Ministerstwa domu cesarskiego i spraw zagranicznych dla Filipa Ernesta
Saint-Genois (1843-1916), jako sekretarza legacji, do przewozu korespondencji dyplomatycznej z Francji do Londynu. Dokument sporządzony na arkuszu papieru z urzędowym
nadrukiem w Wiedniu 31.05.1878 r. w języku niemieckim, zaopatrzony wyciśniętą
w papierze pieczęcią z dwugłowym orłem austriackim.
Filip Ernest Saint-Genois, wzorem wielu austriackich arystokratów, był zatrudniony
w służbie dyplomatycznej, jako sekretarz austro-węgierskiej ambasady w Hiszpanii. Było
to jedno z niewielu „godnych” zajęć (oprócz kariery dworskiej, wojskowej, duchownej
i urzędniczej), dostępnych dla szlachcica. Dokument ten wystawiony w imieniu cesarza
przez ministra spraw zagranicznych był rodzajem paszportu zapewniającego Filipowi
Ernestowi dyplomatyczny immunitet. Widnieje na nim także francuska wiza dyplomatyczna sporządzona przez ambasadę tego kraju w Wiedniu.
s. 7-10
Nadanie tytułu cesarsko-królewskiego honorowego sekretarza legacji przez Ministerstwo
domu cesarskiego i spraw zagranicznych dla Filipa Ernesta Saint-Genois (1843-1916).
Dokument sporządzony na arkuszu papieru in folio z urzędowym nadrukiem w Bad Ischl
6.08.1879 r. w języku niemieckim, zaopatrzony w pieczęć opłatkową.
Dokument ten wystawiony został przez ministra spraw zagranicznych Austro-Węgier
Andrassy'ego, który podniósł Filipa Ernesta w hierarchii dyplomatycznej na wyższe
stanowisko honorowego sekretarza austriackiej ambasady w Londynie. Zapewniło to
hrabiemu Saint-Genois, oprócz już posiadanych wielu tytułów i majątku, wysoką pozycję
i prestiż społeczny.
s. 21-24
Odpis świadectwa ślubu Filipa Ernesta Saint-Genois (1843-1916) z Julią Euzebią Moros
y Luna-Ramirez de Arellano (1859-1896). Dokument sporządzony na arkuszu papieru in
folio w Madrycie 6.06.1879 r., w języku hiszpańskim.
Filip Ernest poznał swą przyszłą małżonkę zapewne podczas swej służby dyplomatycznej.
Dzięki egzotycznemu ślubowi z Hiszpanką do rodowego archiwum hrabiów Saint-Genois
dostały się cenne dokumenty związane z historią rodu hiszpańskich grandów de
Baldosera, z którymi Julia Euzebia była spokrewniona.

31
Dokumenty osobiste i korespondencja Juliusza Saint-Genois (18871961).
1882-1916
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s. 35-38
Nadanie Filipowi Ernestowi Saint-Genois (1843-1916) stopnia rotmistrza obrony krajowej
drugiej klasy. Dokument sporządzony na arkuszu papieru in folio z urzędowym nadrukiem
w Wiedniu 28.04.1882 r. w języku niemieckim, zaopatrzony wyciśniętą w papierze
pieczęcią z dwugłowym orłem austriackim oraz w pieczęć opłatkową.
Do obowiązków, wpisanych wręcz w charakter stanu szlacheckiego, należała służba
wojskowa, która była historyczną kontynuacją powinności rycerskich względem suwerena. Honorową więc sprawą wśród austriackiej arystokracji było odbycie służby wojskowej na oficerskim stanowisku, najlepiej w prestiżowych formacjach kawaleryjskich. Tak
też było w przypadku Filipa Ernesta, który w wieku 39 lat otrzymał stopień rotmistrza
drugiej klasy galicyjskiego pułku ułanów obrony krajowej nr 8 w rezerwie.

32
Korespondencja kondolencyjna do Juliusza Saint-Genois (1887-1961)
po śmierci jego ojca Filipa Ernesta Saint-Genois (1843-1916).
1916
s. 23-28
List kondolencyjny do Juliusza Saint-Genois (1887-1961) od pracowników zarządu dóbr
w Jaworzu. Dokument sporządzony na arkuszu papieru in folio oraz zaadresowana
koperta w Jaworzu 27.06.1916 r., w języku niemieckim.
Po śmierci Filipa Ernesta Saint-Genois w Bielsku 26.06.1916 r., który po sprzedaży
Jaworza hrabiemu Henrykowi Larisch-Mönnichowi w 1906 r., mieszkał jeszcze w jaworzańskim pałacu, na ręce jego syna Juliusza wpłynęło szereg telegramów, listów
i kondolencyjnych wizytówek. Jeden z listów pochodził od pracowników zarządu dóbr
w Jaworzu, wśród których podpisali się noszący charakterystyczne, miejscowe nazwiska,
takie jak: Krehut, Binko, Hanzlik, Jaworski, Boziewicz, Wieczorek czy Polok. Przejawiło
się tym samym przywiązanie Jaworzan do dawnych właścicieli.
s. 249-250
Gazeta „Neue Freie Presse” nr 18628 z 2.07.1916 r. z zawiadomieniem o śmierci Filipa
Ernesta Saint-Genois (1843-1916). Druk na arkuszach papieru w języku niemieckim. Filip
Ernest zmarł w Bielsku 26.06.1916 r.
Popularny wiedeński dziennik „Neue Freie Presse” zamieścił krótkie zawiadomienie o jego
śmierci, adresowane szczególnie do wiedeńskiego towarzystwa.
s. 251-260
Gazeta „Silesia” nr 174 z 2.07.1916 r. Z zawiadomieniem o śmierci Filipa Ernesta Saint
Genois. Druk na arkuszach papieru w języku niemieckim. Filip Ernest zmarł w Bielsku
26.06.1916 r.
Popularna na Śląsku Cieszyńskim niemieckojęzyczna gazeta „Silesia” zamieściła na str. 3
zawiadomienie o jego śmierci, wraz z listą jego tytułów i odznaczeń oraz wymienieniem
wszystkich jego dzieci.
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33
Dokumenty osobowe i majątkowe dotyczące różnych członków rodu
Saint-Genois (Maksymiliana Adama, Jana, Arnolda, Jerzego Kaspra,
Anny, Rudolfa).
1717-1843
s. 1-8
Umowa ślubna między Maksymilianem Adamem Józefem Saint-Genois (1693-1769)
i Joanną Konstancją von Wipplar (1694 – zm. ok. 1750). Dokument sporządzony na
czterech, zszytych kartach, opatrzonych lakowymi odciskami czterech pieczęci, w Martinowie 14.06.1717 r., w języku czeskim.
Maksymilian Adam Józef baron Saint-Genois – właściciel Bażanowic, Domasławic,
Ropicy, Trzyńca i Błogocic, zawarł 29.06.1717 r. związek małżeński z Joanną Konstancją,
córką Mikołaja Piotra Wilhelma von Wipplara i Anny Konstancji z domu von Kitzler von
Greifenfels. Jako, że była ona przedstawicielką starej, cieszyńskiej, szlacheckiej rodziny
Wipplarów z Uschitz, Saint-Genois coraz bardziej wchodzili w struktury miejscowej
szlachty, ugruntowując tym samym swoją pozycję i znaczenie w lokalnej strukturze
społecznej.
s. 39-46
Odpis genealogicznego wywodu przodków z 21.02.1792 r. Julii Beaty Saint-Genois z domu
Laszowskiej (1754-1817). Dokument sporządzony na czterech zszytych kartach opatrzonych pieczęcią opłatkową w Cieszynie 15.02.1794 r., w języku niemieckim.
Małżeńswo Arnolda Wacława Saint-Genois (1734-1804) z Julią Beatą Laszowską zawarte
18.06.1787 r. umożliwiło rodzinie Saint-Genois nie tylko wejście w posiadanie dóbr
jaworzańskich, lecz także innych składników majątkowych dziedziczonych przez
Laszowskich po swoich przodkach. Julia Beata była ostatnią przedstawicielką polskiej
rodziny Laszowskich, pieczętujących się herbem Nałęcz, która osiedliła się na Śląsku
w XVI wieku. Od tego czasu Laszowscy weszli w związki krewniacze z rodami von Kardinal,
von Zierowskich i Logau von Altendorf, po których nabyli prawo dziedziczenia.
W dokumencie tym Arnold Wacław Saint-Genois wykazuje wszystkich potomków
Maksymiliany Sydonii von Kardinal, wśród których znalazła się jego żona Julia Beata, by
dowieść jej praw spadkowych. Dokument ten wymienia rodziny Marklowskich von
Pernstein, von Kalisch, von Radotzki, von Rusecki i von Laszowski.
s. 55-56
Dyplom cesarza Ferdynanda I, w którym nadaje Rudolfowi hrabiemu Saint-Genois patent
na stopień pułkownika w pułku piechoty nr 12. Dokument sporządzony na arkuszu papieru
z urzędowym nadrukiem w Schönbrunn 7.07.1843 r., w języku niemieckim zaopatrzony
w pieczęć opłatkową.
Wojskowa, oficerska kariera była jednym z wielu przywilejów szlachty i akceptowanym
przez nią zawodem, często ratującym zadłużonych, czy wręcz pozbawionych majątków
szlachciców. Służba wojskowa mieściła się także w kanonie rycerza-szlachcica, świadczą-
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cego swe usługi panu lennemu i stojącemu w obronie panującej dynastii i kraju. Tak też
było w przypadku Rudolfa (ur. 1790 w Pradze), ostatniego, męskiego przedstawiciela
belgijskiej linii hrabiów Saint Genois. Był on synem Franciszka Józefa VI. hrabiego Saint
-Genois, (ur. 1816 r. w Brukseli) i Marii Anny, (ur. 1821) z domu von Morzin. Przenieśli się
oni z Belgii do Pragi, gdzie Rudolf pełnił służbę wojskową i w 1843 r. został pułkownikiem
w pułku piechoty arcyksięcia Wilhelma nr 12. Warto zaznaczyć, że belgijska i śląska linia
rodu Saint-Genois utrzymywała ze sobą bliskie związki, pomimo że wspólnym przodkiem
Rudolfa z belgijskiej oraz Filipa Ernesta ze śląskiej linii Saint-Genois był ich przodek
w dziewiątym pokoleniu – Mikołaj III baron Sain- Genois, żyjący w drugiej połowie XVI
wieku.

34
Klepsydry pogrzebowe różnych członków rodu Saint Genois.
1814 - 1857
7-8
Klepsydra Julii Beaty baronowej Saint-Genois z domu Laszowskiej (1754-1817) zmarłej
(16.12.1817 r.) w Cieszynie. Druk na karcie papieru w języku niemieckim, (najprawdopodobniej pochodzący z cieszyńskiej drukarni Karola Prochaski).
Obyczaj wysyłania zawiadomień o śmierci bliskich osób wśród szlachty był bardzo stary.
Wymagał on, by zmarłą osobę żegnała najbliższa rodzina, krewni i sąsiedzi. Niejednokrotnie oczekiwano z pochówkiem zmarłego na przyjazd rodziny i okolicznej szlachty
przez dłuższy okres czasu. Od początku XIX wieku pisemne zawiadomienia zaczęto
zastępować drukowanymi klepsydrami, tzw. „parte”, które wysyłano najbliższym i wywieszano w publicznych miejscach. Po upowszechnieniu się prasy, także na jej łamach
publikowano anonse o śmierci przedstawicieli szlacheckich rodów.
s. 17-18
Klepsydra Filipa Ludwika hrabiego Saint-Genois, (1790-1857) zmarłego w Baden pod
Wiedniem. Druk na karcie papieru w języku niemieckim.
Filip Ludwik był wybitnym przedstawicielem rodu Saint-Genois, który w znaczący sposób
pomnożył rodzinny majątek oraz przyczynił się w wyniesieniu rodziny do stanu hrabiowskiego. Pogrzeb tak znaczącej w środowisku arystokratycznym osoby stawał się
powodem zjazdu całej rodziny i licznych przedstawicieli arystokracji. W środowisku tym,
klepsydry posiadały specyficzny schemat, gdzie w pierwszym rzędzie osierocone przez
zmarłego osoby z wymienieniem swoich tytułów i stopnia pokrewieństwa zawiadamiały
o śmierci najbliższej osoby, informując o jej przyczynach, miejscu i czasie oraz o terminie
żałobnego nabożeństwa i pochówku.

36
„Laszoviana” – dokumenty osobiste i majątkowe członków rodu Laszowskich z Laszowic herbu Nałęcz.
1512-1794
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s. 1-2
Notatki genealogiczne Władysława Laszowskiego dotyczące jego przodków. Dokument
sporządzony na arkuszu papieru w XVIII wieku w języku polskim.
Dla historii Jaworza nadzwyczaj cenne są informacje dotyczące rodu Laszowskich
z Laszowic herbu Nałęcz, tym bardziej, że zostały sporządzone osobiście przez przedstawiciela tej rodziny Władysława Laszowskiego.
s. 13-16
Wywód przodków braci Władysława, Jana i Henryka Laszowskich z Laszowic herbu Nałęcz. Dokument sporządzony na arkuszu papieru in folio w 1696 r., w języku niemieckim.
W dokumencie tym został na pierwszej karcie sporządzony schematyczny wywód
przodków, a na drugiej, w formie opisowej, zestawienie członków poszczególnych rodów,
żyjących od początku XVI po koniec wieku XVII. Dokument ten pozwala na prześledzenie
polskich i śląskich koligacji rodu Laszowskich.
s. 71-80
Kontrakt ślubny pomiędzy Jerzym Ludwikiem Laszowskim (1718-1787), a Bogumiłą
Ludmiłą Logau von Altendorf (1727-1792). Dokument sporządzony na pięciu, zszytych
kartach w Trzycieży 28.05.1747 r., w języku niemieckim i opatrzony lakowymi odciskami
pieczęci.
Dla historii Jaworza niezwykle ważny jest okres, gdy w 1752 r. właścicielem wsi został Jerzy
Ludwik Laszowski. Jeszcze przed kupnem dóbr jaworzańskich zawarł w 1747 r. związek
małżeński z Bogumiłą Ludmiłą, przedstawicielką starej śląskiej rodziny Logau von
Altendorf. Pod dokumentem znajdują się odciski pieczęci oraz autografy młodej pary.

37
„Dworzakiana” – dokumenty genealogiczne, osobowe i majątkowe
rodziny von Dworzak, m.in. Josephy von Dworzak, urodzonej Saint
-Genois.
1741 - 1839
s. 165-168
Dyplom Franciszka III Lotaryńskiego, księcia cieszyńskiego, w którym mianuje Jakuba
Henryka von Dworzaka na stanowisko nadregenta Komory Cieszyńskiej. Dokument
sporządzony na arkuszu papieru in folio w Wiedniu 7.06.1741 r. w języku niemieckim
i opatrzony pieczęcią opłatkową.
Poprzez małżeństwo Józefy Saint-Genois zawarte około 1803 r. z Franciszkiem von
Dworzakiem, (ur. 1764) nawiązały się między tymi rodzinami ścisłe kontakty. Franciszek był
synem Jakuba Henryka (1704-1773), który w strukturze Komory Cieszyńskiej piął się po
coraz wyższych szczeblach administracji, zajmując wysokie stanowiska. W 1740 r. został
wyniesiony przez właściciela dóbr cieszyńskich, księcia Franciszka III Lotaryńskiego, do
stanu rycerskiego, a w roku następnym został nadregentem dóbr kameralnych. Dyplom ten
został opatrzony autografem księcia, męża Marii Teresy i późniejszego cesarza.
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s. 185-188
Maria Krystyna arcyksiężniczka austriacka, księżna cieszyńska i Albert Sasko-Cieszyński
przenoszą w stan spoczynku Jakuba Henryka Dworzaka (1704-1773) ,po 28 latach służby i
ukończonych 65 latach życia. Dyplom sporządzony na arkuszu papieru in folio w Bratysławie 24.05.1769 r., w języku niemieckim i opatrzony pieczęcią opłatkową.
Jakub Henryk von Dworzak całym swym życiem wiernie służył cieszyńskim książętom:
Franciszkowi III Lotaryńskiemu, mężowi Marii Teresy i cesarzowi, oraz jego następcom –
cesarskiej córce Marii Krystynie i jej mężowi Albertowi Sasko-Cieszyńskiemu. Po dwudziestu ośmiu latach wiernej służby i ukończeniu 65 lat życia został przeniesiony przez nich
w stan spoczynku i zabezpieczony finansowo. Dyplom ten podpisany został osobiście przez
parę książęcą - są to rzadkie i wyjątkowe autografy. Jakub Henryk zmarł 2.11.1773 r. i został
pochowany w kościele parafialnym w Puńcowie kolo Cieszyna, gdzie po dziś dzień znajduje
się jego epitafium z rodowym herbem.
s. 199-200
Notatka Amalii von Dworzak, (ur. 1804) o jej pradziadku Filipie Jerzym Kasprze Saint
-Genois oraz dziadku Jerzym Bogumile. Dokument sporządzony na arkuszu papieru przez
Amalię von Dworzak w języku niemieckim.
Na początku XIX wieku Amalia, córka Franciszka von Dworzaka i Józefy z domu Saint
-Genois spisała niewielką notatkę dotyczącą jej przodków ze strony matki: pradziada
Filipa Jerzego Kaspra (zm. 1794) i dziada Jerzego Bogumiła (Traugotta). Zaznaczyła, iż
wyjątkowo nie posiada ich portretów, co świadczyć może o powszechnym wśród
cieszyńskiej szlachty zwyczaju sporządzania konterfektów.
s. 201-202
Akwarela z łacińską inskrypcją dotyczącą Jana von Dworzaka – cieszyńskiego ucznia
w 1777 r. Sporządzona została na niewielkim arkuszu papieru w Cieszynie w 1777 r.
w języku łacińskim.
Wśród, tzw. Variów, zachowanych w Archiwum Saint-Genois znalazła się niewielka
akwarelka z łacińską inskrypcją odnosząca się do Jana Dworzaka, ucznia Cieszyńskiego
Gimnazjum Katolickiego, przedstawiająca tablicę z okolicznościowa inskrypcją, pod którą
znajduje się alegoria Nauki, symbolizowana przez kobiecą postać trzymającą cyrkiel
i ekierkę.

45
„Trachiana IV” – dokumenty osobiste, majątkowe i korespondencja
dotycząca rodu Trach von Birkau z Kocobędza.
1791-1846
s. 125-126
Drzewo genealogiczne – wywód przodków Johanny Józefy hrabiny Saint-Genois z domu
baronówny Trach von Birkau (1789-1870). Dokument sporządzony na arkuszu papieru
w formie schematycznego drzewa genealogicznego w Wiedniu 8.07.1827 r., w języku
niemieckim.
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Rodzina Trach von Birkau należała do jednej z najznamienitszych w księstwie cieszyńskim. Od 1771 r. posiadała majątek Kocobędz pod Cieszynem wraz z przyległościami:
Kocurowicami i Koniakowem. Dnia 20.09.1810 r. Johanna Józefa zawarła związek
małżeński z Filipem Ludwikiem hrabią Saint-Genois, (1790-1857). W 1823 r. starała się
ona o nadanie wysoko cenionego na wiedeńskim dworze Orderu Damy Krzyża
Gwiaździstego (Sternkruzordensdame) i wtedy został też wykonany oryginał wywodu jej
przodków. Tylko bowiem szlachcianki wykazujące się do czwartego pokolenia przodkami
o nieskazitelnym pochodzeniu szlacheckim, mogły liczyć na udzielenie im tego wysokiego
wyróżnienia. W 1827 r. sporządzona została uwierzytelniona kopia tego dokumentu, gdy
jej mąż Filip Ludwik starał się u cesarza o nadanie mu i jego potomkom tytułu hrabiowskiego.

47
„Trachiana VI” – dokumenty osobiste, majątkowe i korespondencja dotyczące Zygmunta Tracha von Birkau z Kocobędza, (sprawy wojskowe).
1806 - 1857
s. 117-120
Franciszek Józef I, cesarz austriacki, nadaje Order wojskowy Elżbiety Teresy trzeciej klasy
Rudolfowi hrabiemu Saint-Genois d'Anneaucourt (ur. 1790). Dyplom sporządzony na
arkuszu papieru in folio z urzędowym nadrukiem w Wiedniu 24.03.1857 r., w języku
niemieckim, opatrzony wyciskana cesarską pieczęcią i pieczęcią opłatkową.
Dyplomem tym wystawionym przez Główny Sztab Armii w imieniu cesarza Rudolf Saint
-Genois otrzymał Order Elżbiety Teresy III. Klasy. Znalazł się tym samym w gronie 21
oficerów i pułkowników – bo tylko tyle osób w jednym czasie mogło posiadać to odznaczenie. Order Elżbiety Teresy otrzymał za 30 lat wiernej wojskowej służby i pobierał związaną
z nim rentę pieniężną w wysokości 700 guldenów. Order w formie gwiazdy z austriacką
koroną i inicjałami ECM noszony był na trójkątnej, czarnej wstążce na lewej piersi.

48
„Trachiana VII” – dokumenty osobiste, majątkowe i korespondencja
dotycząca Vincenza Tracha von Birkau z Kocobędza.
1800 - 1839
s. 61-64
Kopia drzewa genealogicznego przodków Józefa barona von Beessa z 30.10.1790 r.,
z malowanymi herbami prapradziadów. Dokument sporządzony na arkuszu papieru
opatrzonym stemplami opłaty skarbowej w wysokości 15 krajcarów, w formie drzewa
genealogicznego, z malowanymi tarczami herbowymi, w Wiedniu 12.04.1816 r. w języku
niemieckim.
Drzewo genealogiczne ascendentów – czyli wywód przodków – dotyczy Józefa barona
Beessa von Chrostin, którego matką była Helena Sydonia z domu Saint-Genois (zm. 1798),
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córka Maksymiliana (zm.1743) i Józefy Sydonii z domu Beess von Chrostin. Na podstawie
tego drzewa genealogicznego zobrazować można, charakterystyczne dla arystokracji,
związki małżeńskie pomiędzy bliskimi krewnymi. Prowadziły one do tzw. ubytku pokoleń,
a w konsekwencji do dziedziczenia tych samych genów, co mogło prowadzić do powstawania anomalii genetycznych. W tym wypadku dziadkiem Józefa von Beessa, ze strony
ojca był Karol Beess, a jego siostra Józefa Saint-Genois z domu von Beess była babką ze
strony matki. Na dodatek matką Maksymiliana Saint-Genois była Helena von Beess –
rodzona ciotka jego żony, wyżej wspomnianej Józefy. Były to częste sytuacje, nie tylko
wśród cieszyńskiej szlachty, mające m.in. ochronić ich majątki przed rozproszeniem,
a rodzinę przed pauperyzacją.
s. 65-68
Kopia drzewa genealogicznego przodków Karola barona von Cselesty z 24.05.1774 r.,
z malowanymi herbami prapradziadów. Dokument sporządzony na arkuszu papieru
opatrzonym stemplami opłaty skarbowej w wysokości 15 krajcarów, w formie drzewa
genealogicznego, z malowanymi tarczami herbowymi, w Wiedniu 12.04.1816 r., w języku
niemieckim.
Kolejny wywód przodków z malowanymi herbami dotyczy marszałka ziemskiego Karola
Cselesty z Cselestina, którego siostrą była Leopoldyna Sydonia Saint-Genois. Wykonywanie podobnych drzew genealogicznych miało na celu wykazanie związków krewniaczych, m.in. przy postępowaniach spadkowych.
s. 91-94
Plany parteru i piętra zamku baronów von Trach w Kocobędzu. Dokument sporządzony na
arkuszu papieru w formie kolorowanego rysunku na początku XIX w. w języku niemieckim.
Do wyjątkowych archiwaliów w spuściźnie po hrabiach Saint-Genois należy plan pałacu
w Kocobędzu koło Cieszyna, należącym od 1771 r. do baronów Trach von Birkau. Przedstawia on parter i piętro pałacu z opisem funkcji poszczególnych pomieszczeń, gdzie wśród
trzynastu mieszkalnych pokoi znaleźć można kaplicę domową, kancelarię zarządu dóbr,
kuchnię, spiżarnię i ubikację na parterze oraz owalną salę jadalną, garderoby i toalety na
piętrze. Jest to typowy przykład rozkładu XVIII-wiecznej szlacheckiej rezydencji, w której
funkcje pomieszczeń zaczęły się różnicować ze względu na przeznaczenie. Wiele takich
siedzib szlacheckich powstało i w Księstwie Cieszyńskim w czasach prosperity po wojnach
z Turcją w XVII w.

54
„Libros de la Nobleza de Espaňa; Certificacion de las armas y blasones
de Solares y casas de Baldosera”.
(1636) 1759, s. 1-211
Małżonka Filipa Ernesta hrabiego Saint-Genois, Julia Euzebia Moros y Luna-Ramirez
(1859-1896), przekazała do rodzinnego Archiwum rękopiśmienną księgę – poszyt z informacjami dotyczącymi herbu i genealogii jej przodków z szlacheckiego, hiszpańskiego rodu
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Solares de Tejada y Baldosera (Valdeosera). Jest on oprawny w skórkową oprawę
z pozłacanym ornamentem, a jego strona tytułowa ukazuje herb rodu Tejada y Cabenzones. Treść poszytu w języku hiszpańskim dotyczy licznych przywilejów hiszpańskich
władców, które ta jedna z najstarszych hiszpańskich rodzin szlacheckich, (hidalgo)
otrzymała już w 844 r. i korzysta z nich po dzień dzisiejszy. Odpisy i potwierdzenia
obejmują opisy herbów i sentencji rodowych, wywody genealogiczne różnych członków
trzynastu gałęzi rodu, w szczególności Saenz de Cabezon y Sanchez, opisy posiadłości
położonych w regionie Rioja wraz ze wsią Valdeosera. Dokument ten poszerza zawartość
Archiwum Saint-Genois o zagadnienia historyczne i kulturowe dotyczące specyfiki
zachodnich rubieży Europy.

55
Joseph Comte Saint-Genois, Amusements Généalogiques du Comte
Joseph de Saint-Genois. Inventaires des Contracts de Mariages,
Testamens et Adition D'Heritages, déposés a la Table du Droit du pays
de la Basse-Autriche à Vienne. Receuil des preuves reçues aux
chapitres de prague et de Vienne relevé des preuves chapitrales
présentées à la chancellerie du Conceil de Bohême a Vienne et extraits
pris dans plusieur chapitres a'Allemagne, et de Pays Bas autrichiens et
Francis. Suivis d'un dictionnaire chronologique et historique des
noms repris dans l'inventaire. Par le comte Joseph de Saint-Genois de
Grandbreucq et d'Ecanaffle, baron du St. Empire, ci-devant député de
la noblesse des etat de Hainaut, ainé et chef de SA Maison, pair de
Mortagne, seigneur de Grandbreucq, ecanaffle, Frasnes, Buisenal,
Dergneaux, Hubermont, clerieu, Fatrissart, Petit-Hollay, du
Chastellet, Foresteau, St. Thieri, grand-Wault, Haute-Boucherie &. &,
Vienne, de l'Imprimerie de Mr. Gay. M. DCC. LXXXVIII.
Wiedeń, 1788, s. 1-94
W 1788 r. w Wiedniu Franciszek Józef VI hrabia Saint-Genois (zm. 1816 r. w Brukseli),
przedstawiciel niderlandzkiej linii rodu opublikował zebrane przez siebie najstarsze, bo od
czasów średniowiecza, dokumenty genealogiczne i majątkowe rodu Saint-Genois, pod
rozbudowanym tytułem: „Zabawy genealogiczne hrabiego Józefa Saint-Genois. Inwentarz kontraktów małżeńskich, testamentów i załączników dziedziczenia, złożonych
w Księgach prawnych Niderlandów austriackich w Wiedniu. Zbiór dowodów otrzymanych w kapitułach Pragi i Wiednia i zmiany wyciągów kapitulnych przedstawionych
w Czeskiej Kancelarii w Wiedniu i wyciągi wzięte z wielu kapituł niemieckich oraz
austriackich i francuskich Niderlandów. Podparte słownikiem chronologicznym i historycznym, ponownie zawartym w inwentarzu.” Praca ta posiada charakter źródłowy
i stanowić miała potwierdzenie dawnego pochodzenia rodu. Została zestawiona w dwóch
częściach: 1. Inwentarz kontraktów ślubnych, testamentów i potwierdzeń dziedziczenia
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złożonych w archiwach austriackich Niderlandów, kapituły fundacji szlachcianek
w Pradze i sabaudzkiej fundacji szlachcianek w Wiedniu, oraz kancelarii czeskiej
w Wiedniu w układzie alfabetycznym z drzewami genealogicznymi i rycinami herbów
poszczególnych rodów, 2. Ryciny 60 pieczęci zamieszczonych pod dokumentami
z archiwum królewskiego w Wiedniu, 3. Indeksy nazwisk. Wiele z opublikowanych tam
dokumentów znalazło się w dwóch poszytach w rodowym Archiwum, (vide zbiór
dokumentów pergaminowych, sygn. P19, P20).

56
Album I z fotografiami po Marii del Pilar Jahn von Jahnau, z domu
Saint-Genois (1893-1980).
1915, s. 1-34
57
Album II z fotografiami Saint-Genois z Jaworza po Marii del Pilar
Jahn von Jahnau, z domu Saint-Genois (1893-1980).
1910-1915, s. 1-19
Córką ostatniego właściciela Jaworza Filipa Ernesta Saint-Genois (1843-1916) była Maria
del Pilar (1893-1980), która w 1915 r. wyszła za mąż za zawodowego oficera Justusa Jahn
von Jahnau (1884-1948). W zbiorach Archiwum znalazły się po niej dwa albumy z rodzinnymi fotografiami, wykonywanymi w Jaworzu, w Wiedniu i Baden pod Wiedniem.
Przedstawiają one samą Marię i jej męża, ojca i rodzeństwo. Z tego też względu posiadają
duży walor dokumentalny.

58
Portret „Phil. Ludwig Graf Saintgenois d'Anneaucourt”, Kriehuber
lith. 1831.
Wiedeń, 1831
59
Portret „Phil. Ludwig Graf Saintgenois d'Anneaucourt”, Kriehuber
lith. 1831.
Wiedeń, 1831
60
Portret „Phil. Ludwig Graf Saintgenois d'Anneaucourt”, Kriehuber
lith. 1838.
Wiedeń, 1838
Znany wiedeński grafik Joseph Kriehuber, dwukrotnie, w 1831 r. i 1838 r., portretował
Filipa Ludwika hrabiego Saint-Genois (1790-1857). Ukazują one popiersia pierwszego

83

SAGA RODU SAINT-GENOIS D'ANNEAUCOURT

hrabiego d'Anneaucourt, w modnej dla epoki pozie i stroju. Portrety takie były popularną
formą, przed wynalazkiem fotografii, uwieczniania i rozpowszechniania wizerunków
znanych osobistości.

ARCHIWUM MAJĄTKOWE
61
Dokumenty gospodarcze, (rachunki, umowy, kwitariusze i. in.) dotyczące dominium w Jaworzu.
1787 - 1841
s. 3-4
Pokwitowanie pastora Jana Kłapsi dla Arnolda barona Saint-Genois (1734-1804) na sumę
28 florenów 50 krajcarów dotyczące ewangelickiego domu modlitwy. Dokument sporządzony na arkuszu papieru w Jaworzu w grudniu 1792 r., w języku niemieckim.
Niewielkie pokwitowanie pastora jaworzańskiego dla Arnolda Saint-Genois, jako spadkobiercy poprzedniego właściciela Jaworza Adama Laszowskiego (1751-1792), świadczy
o bliskich kontaktach i powiązaniach pomiędzy dziedzicami wsi, a ewangelicką parafią
w Jaworzu. Pokwitowanie dotyczy przekazanych przez dziedzica desek budowlanych oraz
oleju lnianego, które posłużyć miały do wykończenia budowy ewangelickiego domu
modlitwy.
s. 61-64
Kopia inwentarza dóbr Jaworze. Dokument sporządzony na arkuszu papieru in folio
opatrzonym stemplem opłaty skarbowej w wysokości 15 krajcarów oraz pieczęcią opłatkową w Bielsku 31.05.1787 r., w języku niemieckim.
Inwentarz dóbr Jaworze 19.05.1787 r. obejmuje zestawienie zbioru zbóż, pogłowia bydła,
wyposażenia kuchni, narzędzi kowalskich, stolarskich, browarniczych, rymarskich,
rolniczych, gospodarskich, wyposażenia tartaku, cegielni i kamieniołomów, a także wyposażenia pokojów zamkowych, oranżerii i szklarni oraz spis wiktuałów. Inwentarz ten
sporządzony został po śmierci Ludwika Laszowskiego (1718-1787) i obrazuje stan majątku
w chwili jego przejęcia przez rodzinę Saint-Genois d'Anneaucourt.
s. 83-88
Odpis inwentarza majątku po zmarłej 20.09.1792 r. Bogumile Ludmile von Laszowskiej
urodzonej von Logau (1727-1792). Dokument sporządzony na arkuszach papieru in folio
opatrzonym stemplem opłaty skarbowej w wysokości 15 krajcarów oraz pieczęciami
opłatkowymi w Bielsku 20.02. i 30.04.1793 r., w języku niemieckim.
Po śmierci prawie każdego z członków szlacheckiej rodziny sporządzano inwentarz
pozostawionego przez zmarłego majątku, który miał usprawnić przeprowadzenie postępowania spadkowego przez książęcy sąd ziemski. Stało się tak też w przypadku zgonu
Bogumiły Laszowskiej – żony Jerzego Ludwika Laszowskiego (1718-1787), właściciela
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Jaworza. Inwentarz ten informuje o finansowych zasobach i zobowiązaniach zmarłej,
przedmiotach którymi się otaczała: srebrach, porcelanie, cynowych naczyniach, meblach,
pościeli itp.
s. 113-114
Rozliczenie kosztów pogrzebu Bogumiły Ludmiły von Laszowskiej z domu von Logau
(1727-1792). Dokument sporządzony na arkuszach papieru w Jaworzu 3.11.1792 r., w języku niemieckim.
Zarządca dóbr jaworzańskich Andrzej Waloszek przedstawił rozliczenie kosztów pogrzebu
zmarłej dnia 20.09.1792 r. Bogumiły Ludmiły von Laszowskiej, wśród których znaleźć
można takie pozycje jak: opłata dla pastora, koszty sukni dla zmarłej, wykonanie trumny,
opłaty dla młodzieży szkolnej i nauczycieli, koszty ich żałobnych ubrań, opłata dla
dzwonnika, grabarzy, koszty żałobnej korespondencji itp. Organizacja pogrzebu wyniosła
niebagatelną sumę 150 florenów oraz 36,5 krajcara.
s. 245-250
Odpis kontraktu kupna-sprzedaży dóbr Wielkie Kończyce, Radwanice, Rakowiec i Racimów pomiędzy Antonim baronem von Skrbeńskim, jako sprzedającym, a Filipem Ludwikiem hrabią Saint-Genois (1790-1857), jako kupującym. Dokument sporządzony na
czterech zszytych kartach w Cieszynie, w 9.10.1838 r. w języku niemieckim i opatrzony
stemplem opłaty skarbowej w wysokości 15 krajcarów oraz pieczęcią opłatkową.
Filip Ludwik Saint-Genois był tym, który najbardziej pomnożył rodowy majątek i na jego
czasy przypada okres niezaprzeczalnej prosperity rodziny Saint-Genois. Jednym z dóbr,
które powiększyły jego niemałe już włości, było dominium w Kończycach Wielkich koło
Ostrawy, obejmujące także kilka sąsiednich wsi. Nabył je od Antoniego barona von
Skrbeńskiego 16.09.1838 r. za 210.000 florenów konwencyjnej monety oraz 300 dukatów
tzw. kluczowego ,(była to zwyczajowa opłata nowego właściciela dla ustępującej pani domu
za przekazanie kluczy do dworskich obiektów). Szczegóły umowy kupna-sprzedaży
omawia spisany kontrakt intabulowany, (zapisany i uwierzytelniony) w cieszyńskiej Tabuli Krajowej, czyli księgach wieczystych.

62
Dokumenty gospodarcze, (opis majątku, wykazy pól, rachunki, umowy, kwitariusze i. in.) dotyczące dominium w Jaworzu.
1793 - 1890
s. 1-8
Druk „Wielka Loterya u Synów Daniela Coith w Wiedniu” z opisem dóbr Jaworze i Ligotki.
Druk na arkuszu papieru in folio wydany w Wiedniu 30.03.1822 r., w języku polskim.
W 1822 r. w Wiedniu synowie Daniela Coitha, właściciele popularnej wówczas zakładów
loteryjnych wydali druk reklamujący loterię, której główną wygraną miały być majątki
w Jaworzu i Ligotce, koło Cieszyna. Opis dóbr jaworzańskich i jego uroków napisany został
w nieporadnym języku polskim, zapewne niezbyt dobrze znanym autorom druku.
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Właściciele loterii liczyli z pewnością na polskich hazardzistów. Domyśleć się można
jedynie, że panowie Coith działali wspólnie z Filipem Ludwikiem Saint-Genois, dziedzicem Jaworza, a jedynym ich celem był szybki i łatwy zysk, oczywiście bez ryzyka utraty
Jaworza.
s. 9-16
Koperta z napisem „Kronika Jaworza sporządzona przez Jaworskiego”, kronika Jaworza
oraz list Filipa Ernesta Saint-Genois do proboszcza jaworskiego dotycząca historii
miejscowości. Dokument sporządzony na arkuszu papieru oraz arkuszu papieru in folio
w Jaworzu w 1906 r. w języku niemieckim.
Zainteresowanie historią Jaworza i jego związków z rodziną Saint-Genois ma stare korzenie sięgające początku XIX wieku. Jednym z przykładów usystematyzowania dziejów wsi
jest rękopis zatytułowany „Jaworze”, autorstwa nieznanego z imienia Jaworskiego z 1906
roku. Dołączony jest do niego brudnopis listu napisany osobiście przez Filipa Ernesta
Saint-Genois (1843-1916), w którym opisuje on dzieje swego rodu. Także jego ręką
(fioletowy atrament), naniesione są poprawki na tekst „Jaworze”. Jest to więc niezwykle
cenna relacja, niejako „z pierwszej ręki”, ostatniego właściciela Jaworza z rodu Saint
-Genois. Jednocześnie można przypuszczać, że spisał on swoistego rodzaju rodzinną
legendę ,jaka była przekazywana z pokolenia na pokolenie.
s. 17-50
Księga rachunkowa oraz Księga dóbr Jaworza od 1.10.1792 r. do 30.04.1793 r. Dokument
sporządzony na siedemnastu zszytych kartach w Jaworzu, 14.05.1793 r., w języku niemieckim i opatrzony pieczęcią lakową.
Hrabiowski zarządca dóbr jaworzańskich Andrzej Waloszek sporządził wykaz rachunków
w okresie od 1.10.1792 r. do 30.04.1793 r., czyli w okresie po żniwach i po wiosennych
zasiewach. Rachunki te dotyczyły: czynszów, zadłużenia, dochodu ze sprzedaży wołów,
drzewa, desek i gontów, ziarna i mąki, opłat za grzywny, podatki i inne płatności oraz opłat
za podwody, prace wieśniaków i nocnego stróża. Przez wykaz ten przewija się szereg
charakterystycznych dla Jaworza i dzisiaj nazwisk jego mieszkańców.
s. 121-144
Protokół pełnomocnictwa majątkowego pomiędzy Maurycym hrabią Saint-Genois (18161886), a jego synem Filipem Ernestem hrabią Saint-Genois (1843-1916). Dokument sporządzony na dwunastu zszytych kartach w Brnie, 16.11.1880 r., w języku niemieckim
i opatrzony znaczkiem opłaty skarbowej w wysokości 50 krajcarów oraz pieczęcią lakową.
Protokół pełnomocnictwa majątkowego sporządzony jednostronnie przez Maurycego
Saint-Genois dla syna Filipa Ernesta był konsekwencją decyzji Filipa Ludwika (17901857). W jej wyniku spadkobiercą Jaworza został jego wnuk – Filip Ernest, natomiast
synowi Maurycemu zabezpieczył dożywotnie utrzymanie. Tym sposobem Filip Ludwik
pragnął zapewnić pierworodnemu synowi Maurycego z jego pierwszego małżeństwa
z Luizą z domu hrabiną Wallis (1821-1843) zasadniczą część rodowitego majątku.
Jednocześnie przyrodnie rodzeństwo Filipa Ernesta, (z drugiego małżeństwa Maurycego
z Gabrielą z domu hrabianką Stolberg) otrzymało skromniejsze działy.
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63
„Ernsdorfer Garten Arbeiten um 1838” – „Prace ogrodowe w Jaworzu
z roku 1838...”
1838, s. 1-16
O sposobie prowadzenia gospodarki sadowniczej, a także folwarcznej, wiele dowiedzieć się
można z niewielkiego poszytu założonego w 1838 r. Zawiera on zestawienie z lat 18381840 dotyczące nazwisk chłopów pańszczyźnianych, ilości przepracowanych przez nich
dni, wyszczególnienie rodzaju prac ogrodowych, a także zapłatę. Zestawienie to odzwierciedla także panujące w Jaworzu stosunki feudalne zachodzące pomiędzy dworem,
a poddanymi, oparte nie tylko na przymusowej pracy, ale też na jej opłacaniu.

64
„Herrschaft Ernsdorfer Maiereien. Flächeninhalt und BewirschaftungsSystem der obrigkeitlichen Mayerhofs-Felder bey der Herrschaft
Ernsdorf. 1844” – (spis pól na folwarkach dominium w Jaworzu).
1844, s. 1-44
Jest to książeczka – poszyt, oprawna w fioletową jedwabną morę, umieszczona w obwolucie z wytłaczanej skóry ozdobionej pozłoconym, rokokowym ornamentem i napisem.
Wewnątrz znajduje się kłos zboża, który dostał się tam zapewne przy dokonywaniu spisu
w 1844 r. Karta tytułowa z napisem „Flacheninchalt und Bewirthschaftungs – System der
obrigkeitlichen Mayerhofs – Felder bey der Herrschaft Ernsdorf. 1844” wyjaśnia jej
zawartość - zestawienie powierzchni pół, poszczególnych upraw, klasyfikację pól, rotacje
upraw prowadzone w trzech folwarkach, na jakie były podzielone hrabiowskie dobra
w Jaworzu: Dolny Dwór, Górny Dwór i Czerwony Dwór. Warto zaznaczyć, że dokumentacja majątkowa opracowana była w wielu takich poszytach, (zwarta, kosztowna, skórkowa
oprawa, opis na grzbiecie i okładce). Ich forma ukazuje metodę prowadzenia archiwum
w Jaworzu. Tego rodzaju oprawnych dokumentów znajdowało się pierwotnie w Archiwum
Saint-Genois o wiele więcej.

70
Varia – dokumenty, (akta sprzedaży, umowy i in.) dotyczące majątków:
Ropica, Trzyniec, Goleszów, Kozakowice oraz przedstawicieli rodzin:
Cselesta, Pröckl, Saint-Genois, Sunegk, Trach, Wipplar.
1652-1792
s. 49-56
Testament Maksymiliana Karola Pröckla von Proksdorf (zm. 1707). Dokument sporządzony na czterech kartach w Górnym Żukowie w 24.04.1700 r., w języku niemieckim
i opatrzony trzema pieczęciami lakowymi.
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Maksymilian Karol Pröckl von Proksdorf, syn zaufanego sekretarza ostatniej księżnej
cieszyńskiej Elżbiety Lukrecji tego samego imienia, nie posiadał męskich następców. Cały
swój majątek, złożony z pięciu wsi: Górnego Żukowa, Ropicy, Bażanowic i Koniakowa koło
Cieszyna, zapisał dzieciom swej siostry Heleny Sydonii, (1633-1703) żony Filipa barona
Saint-Genois (zm. 1683). Jego generalnymi spadkobiercami zostali bracia Karol Maksymilian i Filip Kasper, (1667-1716) baronowie Saint-Genois. Uczynił także pieniężne zapisy
dla ich sióstr – Heleny Małgorzaty zamężnej Pełka z Nowego Miasta i Ewy Polikseny,
zamężnej Halama. Ten bogaty zapis testamentowy przyczynił się w znaczący sposób do
powiększenia rodzinnych majątków Saint-Genois i legł u podstaw ich przyszłej fortuny.

72
„Haus-Chronik Kunzendorf 1882” (Kronika domowa – księga gości
pałacu w Kończycach Wielkich koło Ostrawy).
1882-1961, s. 1-310
Do szczególnie cennych i interesujących archiwaliów należy prowadzona od 1882 r. przez
rodzinę Saint-Genois w pałacu w Kończycach Wielkich koło Ostrawy, tzw. Kronika Domu,
oprawna w płótno i ozdobiona malowanym rodowym herbem. Jest to kronika towarzyska,
a także obyczajowa, ukazująca ówczesne życie śląsko-cieszyńskiej arystokracji. Podzielona
została na cztery części zatytułowane: 1. Nazwiska mieszkańców i gości, 2. Pytania
o wiedzę, 3. Meteorologia. Historyczne i inne zdarzenia, 4. Gry.
Wpisy w niej dokonywano nawet po utracie Kończyc Wielkich przez Saint-Genois,
a ostatnie dokonane były w czasach prawie nam współczesnych, bo w 1961 r. przez
ostatnich żyjących członków tej rodziny.

73
Dokumenty gospodarcze, (rachunki, umowy, kwitariusze i in.) dotyczące dominium w Makowie Podhalańskim i Suchej Beskidzkiej.
1839 - 1872
s. 1-10
Zestawienie pt. „Obecne plony pańskich dóbr w Makowie i Suchej Beskidzkiej w 1839 r.”.
Dokument sporządzony na pięciu zszytych kartach w Jaworzu, 20.08.1839 r., w języku
niemieckim.
O tym, że Jaworze było centrum rozległych dóbr Filipa Ludwika Saint-Genois (1790-1857),
może świadczyć sporządzone tamże przez zarządcę Sadzkego zestawienie dochodów
z dóbr w Makowie i Suchej Beskidzkiej w 1839 r. Dobra makowskie i suskie przyniosły
hrabiemu niebagatelny dochód 91.866 florenów. Ponieważ , był to jeden ze składników
rozległych majątków ziemskich Filipa Ludwika, daje on wyobrażenie o zamożności rodu
w tym okresie.
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75
Dokumenty dotyczące miejskich posiadłości Saint-Genois w Cieszynie.
1713-1811
s. 81-84
Odpis testamentu Arnolda barona Saint-Genois (1734-1804) z 24.05.1799 r. Dokument sporządzony na arkuszu papieru in folio w Cieszynie 24.03.1811 r., w języku niemieckim
i opatrzony stemplami opłaty skarbowej w wysokości 15 krajcarów oraz pieczęcią opłatkową.
Testament pierwszego właściciela z rodu Saint-Genois – barona Arnolda, wystawiony
przez niego 24.05.1799 r., zachował się jedynie w odpisie z dnia 24.03.1811 r. Pomimo tego
ukazuje on rodzinne i majątkowe stosunki panujące wśród właścicieli Jaworza.
Generalnym spadkobiercą został jego syn Filip Ludwik (1790-1857), natomiast dla swej
siostry Rajmundy Saint-Genois (1733-1814) i kuzyna Karola Saint-Genois uczynił zapisy
pieniężne.

77
„Hypotheken Ausweise” – dokumenty hipoteczne majątków Saint-Genois.
1788-1839
s. 7-10
Wypis z księgi wieczystej dóbr Jaworze.
Cieszyn, 9.08.1826 r., j. niem. (pieczęć opłatkowa)s. 11-14
Wypis z księgi wieczystej dóbr Jaworze.
Cieszyn, 9.06.1829 r., j. niem. (pieczęć opłatkowa)
s. 67-70
Wypis z księgi wieczystej dóbr Jaworze, części Pelchrimia, Nałęża, Pasiek i tzw. Lasu
Jasiennickiego.
Cieszyn, 31.01.1831 r., j. niem. (pieczęć opłatkowa)
s. 71-78
Wypis z księgi wieczystej dóbr Jaworze, części Pelchrimia, Nałęża, Pasiek i tzw. Lasu
Jasiennickiego.
Cieszyn, 23.03.1824 r., j. niem. (pieczęć opłatkowa)
s. 79-82
Wypis z księgi wieczystej dóbr Jaworze, części Pelchrimia, Nałęża, Pasiek i tzw. Lasu
Jasiennickiego.
Cieszyn, 9.02.1826 r., j. niem. (pieczęć opłatkowa)
s. 195-198
Wypis z księgi wieczystej dóbr Jaworze, części Pelchrimia, Nałęża, Pasiek i tzw. Lasu
Jasienickiego.
Cieszyn, 9.02.1826 r., j. niem. (pieczęć opłatkowa)
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s. 215-218
Wypis z księgi wieczystej dóbr Jaworze, części Pelchrimia, Nałęża, Pasiek i tzw. Lasu
Jasienickiego.
Dla historii Jaworza niezwykle cennymi i istotnymi dokumentami są uwierzytelnione
wypisy z tzw. Tabuli Krajowej, czyli ksiąg wieczystych dóbr, prowadzonych przez Sąd
Ziemski w Cieszynie. Wypisy takie z lat -1824, 1826, 1829 i 1831 ukazują wielkość majątku
hrabiów Saint-Genois, a także różnego rodzaju zapisy, zobowiązania i obciążenia,
udzielane i zaciągane pożyczki, będące przeglądem prowadzonych przez Saint-Genois
rozległych spraw gospodarczych.
s. 51-66
Sądowy szacunek dóbr Filipa Ludwika barona Saint-Genois ( 1790-1857 r.) w Górnym,
Średnim i Dolnym Jaworzu, Pasiekach i Nałężu. Dokument sporządzony na ośmiu zszytych kartach w Jaworzu 15.02.1817 r., w języku niemieckim i opatrzony stemplem skarbowym o wartości 10 guldenów, czterema lakowymi i jedną opłatkową pieczęcią.
Powstał on w roku śmierci matki Filipa Ludwika, Julii Beaty z domu von Laszowskiej
(1754-1817) i związany był zapewne z pełnym przejęciem przez niego dóbr jaworzańskich,
do których należały: Górne, Średnie i Dolne Jaworze, Pasieki oraz Nałęże. W szacunku tym
opisane zostało położenie majątku w Jaworzu i jego składniki takie jak: zamek, oficyny,
budynki gospodarcze, zamkowy park, obszar leśny, martwy i żywy inwentarz gospodarski,
zestaw czynszów i należności itp. Jest to szeroki, retrospektywny obraz dający współczesnemu czytelnikowi pogląd na wielkość, strukturę i charakter jaworzańskich dóbr,
w okresie ich największego rozkwitu u schyłku epoki feudalnej.

82
Umowy kupna, zamiany i wynajmu pomiędzy Saint Genois, a baronami Rothschildami.
1837-1853
s. 1-8
Umowa kupna-sprzedaży domów nr 20, 21 i 22 w Weikersdorfie, w Baden pod Wiedniem
zawarta pomiędzy Leonem von Mikockim, jako sprzedającym, a Filipem Ludwikiem
hrabią Saint-Genois (1790-1857), jako kupującym. Dokument sporządzony na czterech
zszytych kartach papieru w Wiedniu 26.02.1851 r., w języku niemieckim i opatrzony
stemplami opłaty skarbowej w wysokości 20 guldenów i dwoma pieczęciami lakowymi.
Dnia 26.02.1851 r. została zawarta w Wiedniu umowa kupna-sprzedaży pomiędzy znanym
polskim adwokatem i numizmatykiem Leonem Mikockim, a Filipem Ludwikiem Saint
-Genois, której przedmiotem była okazała willa „Reginensruhe” w Baden pod Wiedniem
wraz z ogrodem, oranżerią, meblami i wyposażeniem, a także wielki i cenny zbiór polskich
monet i medali. Hrabia Saint-Genois stał się właścicielem tego wszystkiego za 30.000
florenów. Baden pod Wiedniem, było w tym okresie niezmiernie modną wśród austriackiej
arystokracji miejscowością kurortową, gdzie wiele z najznaczniejszych rodów, nie wyłączając dynastii panującej, posiadało swe wytworne siedziby. Rezydowanie we własnej willi
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– pałacu ugruntowało przynależność hrabiów Saint-Genois do najwyższego kręgu towarzyskiego monarchii austriackiej.
s. 25-40
Umowa wynajmu huty żelaza w Makowie Podhalańskim przez Filipa Ludwika hrabiego
Saint-Genois (1790-1857) dla Salomona barona von Rothschilda. Dokument sporządzony
na ośmiu zszytych kartach papieru w Wiedniu 15.02.1846 r., w języku niemieckim
i opatrzony stemplami opłaty skarbowej oraz pieczęciami lakowymi i opłatkowymi.
Postępująca industrializacja i powolne załamywanie się systemu feudalnego w pierwszej
połowie XIX w. wymagało od ziemskich właścicieli zmiany struktury prowadzenia
gospodarki w swych majątkach i szukania w nich, poza tradycyjną produkcją rolniczą,
dodatkowego potencjału o charakterze surowcowym i produkcyjnym. Zmuszała ich także
do tego nowa warstwa przedsiębiorczej burżuazji, zaangażowanej w działalność przemysłową i instytucje finansowe, która niejednokrotnie przenikała do szlacheckiego stanu.
Przykładem tego procesu może być kariera żydowskiej rodziny bankierów Rothschildów,
którzy od cesarza otrzymali tytuł baronowski. W 1846 r. Filip Ludwik Saint-Genois zawarł
z pełnomocnikiem Salomona Mayera Rothschilda umowę o wydzierżawieniu mu od
początku 1846 r. do końca 1865 r. huty żelaza w Makowie. Umowa ta stanowi nie tylko
przejaw zacieśniania więzów gospodarczych majętnej, starej szlachty, z młodym i prężnym
kapitałem, lecz przede wszystkim przejmowania przez ten ostatni inicjatywy i intratnych
przedsięwzięć.

84
„Herrschaft Hradisch, Dolein, Ptin und Zelechowitzer Forstcarten.
1834” – Państwo Hradiszcz, Dolein, Ptin i Czelechowickie mapy leśne.
1834, 17 map
Racjonalne prowadzenie gospodarki w wielu majątkach nie mogło się obyć bez ich
dokładnych map i planów. W zbiorach Archiwum przechowywane są mapy obszarów
leśnych leżących na Morawach dóbr Klášterni Hradiště, Dolany, Pteni i Čelechovice na
Hané. Sposób ich sporządzenia i przechowywania w specjalnych, skórzanych futerałach
świadczy o wysokim kunszcie kartograficznym oraz poczuciu estetyki w prozaicznych,
wydawałoby się, gospodarskich sprawach.

VARIA
90
„Portrait de Charles VI, derniere empereure de la Maison d'Autriche,
Roi de Hongrie et de Boheme, souverain des Pays-Bas Ascendance
paternelle et maternelle de sa fille l'Immortelle Marie-Thérèse et de
son Auguste Epoux François – Etienne de Lorraine, Empereur,
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Bisaïeux de Marie-Louise, Impératrice des François, Reine d'Italie;
avec les Armoiries des Provinces de Belgique, des Prince de Ligne, Duc
d'Aremberg, Princes de Chimay et la Tour – Taxis, Seigneur Belges,
Chevalier de la Toison d'Or.”
Wiedeń, 1810
Ten niezwykły dokument wydrukowany w technice miedziorytniczej na dużym arkuszu
papieru przez Józefa Saint-Genois de Grandbreucq (zm. 1816 w Brukseli), zawiera cztery
związane ze sobą przez autora tematy: 1. Portret cesarza Karola VI, ostatniego cesarza
domu Austriackiego, pradziada Marii Luizy, żony cesarza Napoleona I; 2. Wywód
habsburskich i lotaryńskich przodków arcyksiężniczki Marii Luizy w formie drzewa
genealogicznego; 3. Akt ślubu cesarza Napoleona I z Marią Luizą arcyksiężniczką
austriacką, mowy i odpowiedzi posłów oraz mowy podczas aktu ślubu „per procura”;
4. Listy Józefa Saint-Genois do cesarza Napoleona I i jego wysokich urzędników.
Ta ostatnia część wyjaśnia motywy wydania drukiem tego dzieła, gdyż autor przypomina
w nim o swoich zasługach dla Austrii i Francji, powiązaniach rodzinnych z austriacką
i francuską arystokracją, opisuje swoją ruinę finansową w związku z prowadzonym procesem oraz prosi cesarza o nadanie mu tytułu szambelana, przypominając o dobrowolnej
służbie w cesarskich barwach swego syna Ludwika w pułku kirasjerów konnych.
Dokument ten rzuca szczególne światło na losy belgijskiej linii rodu Saint-Genois podczas
napoleońskich wojen, które znacząco wycisnęły swe piętno w austriackich Niderlandach.

DOPŁYW
W 2009 r. Archiwum rodu Saint-Genois wzbogaciło się o akta i eksponaty z daru
Franciszki Rekowskiej-Kenney (ur. 1938 r.) z USA. Jej prababka Franciszka Zofia
Saint-Genois (1854-1929), zamężna Bylandt-Rheidt odziedziczyła pałac w Baden
pod Wiedniem po swym ojcu Maurycym Saint-Genois (1816-1886). W badeńskim
pałacu przez wiele lat koncentrowało się rodzinne życie hrabiów Saint-Genois,
szczególnie w okresie zimowym, podczas karnawału w stolicy. Dzięki temu zachowały się interesujące pamiętniki, malunki, dokumenty towarzysko-obyczajowe,
fotografie itp. Związane z rodzinami Saint-Genois, Stolberg von Stolberg, Bylandt
-Rheidt, hrabiów Małachowskich i Wantoch-Rekowskich.
91
Księga – Pamiętnik „1843” Gabrieli Stolberg (1827-1904), oprawna w skórę, zawierająca wpisy autorki oraz jej rysunki, akwarele, grafiki, druki,
wizytówki, karnety balowe, wycinki materiałów, zasuszone rośliny itp.
1843, s. 1-120
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Niewielki, oprawny w skórę albumik-pamiętnik, prowadzony w panieńskich czasach przez
przyszłą żonę Maurycego Saint-Genois (1816-1886), hrabiankę Gebrielę StolbergStolberg (1827-1904) jest przejawem biedermeierowskiej epoki, naznaczonej duchem
romantyzmu. Codzienne notatki 16-letniej panienki ukazują perspektywę młodej arystokratki, której głównymi troskami były rozmowy z przyjaciółmi, wizyty, baliki, robótki
ręczne, modele krynolin, fragmenty poezji, cytaty celnych stwierdzeń i filozoficznych
myśli. Prawdziwą ozdobą albumiku są miniaturowe rysunki, akwarele, powklejane grafiki,
zasuszone kwiaty, wizytówki przyjaciół, balowe karneciki, które miały być dla młodziutkiej
Gabrieli materialnym świadectwem romantycznych przeżyć. Warto dodać, że analogiczny
pamiętnik Gabrieli z lat 1844-1846 znajduje się w zbiorach Muzeum Niemieckiego
w Berlinie.
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Księga – „Pamiętnik podróży do Włoch w 1852” Gabrieli Saint-Genois
Stolberg (1827-1904), oprawna w tłoczoną skórę, zawierająca wpisy
autorki oraz jej rysunki, akwarele, grafiki, druki, zasuszone rośliny itp.
1852, s. 1-108
Nawet jako młoda małżonka Gabriela Stolberg-Stolberg (1827-1904) nie zrezygnowała ze
swych literackich i artystycznych zainteresowań. Sześć lat po ślubie z Maurycym Saint
-Genois (w 1846 r.) odbyli oni podróż do Italii, podczas której, swoim zwyczajem, Gabriela
notowała swoje obserwacje i przemyślenia bogato ilustrowane własnymi i niezwykle
trafnymi szkicami i rysunkami, wycinkami z gazet, zaproszeń, programów teatralnych,
suszonymi ziołami itp. Włochy w owych czasach były popularnym celem artystycznych
peregrynacji europejskiej arystokracji.
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Poszyt, z pamiątkami po Franciszce hrabinie Bylandt-Rheidt z domu
Saint-Genois d'Anneaucourt (1854-1929), oprawny w granatowe płótno,
zawierający 17 kart z powklejanymi i luźnym zbiorem zaproszeń, programów, balowych karnetów, wizytówek, wycinków prasowych, rękopisów,
maszynopisów, korespondencji, rysunków, fotografii, widokówek, biletów wstępu, zasuszonych roślin, dokumentów genealogicznych itp.
1902 - 1908, s. 1-34
Zeszyt, do którego Franciszka hrabina Bylandt-Rheidt (1854-1929) wklejała w latach 19021908 różnego rodzaju zaproszenia, programy, wycinki prasowe, rysunki, fotografie, balowe
karnety, wizytówki, karty pocztowe, rysunki, karykatury, fotografie, bilety wstępu, zasuszone rośliny itp. z wydarzeń i uroczystości, w jakich uczestniczyła. Wśród tej mnogości, tzw.
dokumentów życia społecznego, znaleźć można wiele pamiątek świadczących o żywym
udziale hrabiny Bylandt-Rheidt w życiu najwyższych sfer wiedeńskiej arystokracji, łącznie
z uczestnictwem w życiu cesarskiego dworu i cesarskiej rodziny.
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94
Akwarele i ilustrowane wiersze Gabrieli Saint-Genois - Stolberg.
Kon. XIX w., s. 1-16
Gabriela Saint-Genois z domu Stolberg-Stolberg (1827-1904) dała się poznać w wiedeńskim towarzystwie, jako uzdolniona akwarelistka. Było to jedno z niewielu zajęć, które
oprócz gry na fortepianie i śpiewu „przystało” arystokratce z towarzystwa. Gabriela
wykroczyła jednak dalej poza arystokratyczne salony, malując ilustracje do wielu
drukowanych wydawnictw. Były to zwykle inicjały i ilustracje do poezji i historycznych
opowiadań. W spuściźnie po niej znalazły się przykłady jej interesującej twórczości.
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Zespół fotografii rodzinnych Saint-Genois d'Anneaucourt, Stolberg
von Stolberg, Byland von Rheidt, von Małachowskich i Rekowskich.
XIX/XX w., 76 fotografii
Uzupełnienie prowadzonego przez Franciszkę hrabinę Bylandt-Rheidt (1854-1929)
albumu (sygn. 93) stanowić może zespół 76 fotografii członków rodu Saint-Genois, ich
krewnych i arystokratycznych znajomych. Archiwalia te stanowią kalejdoskop beztroskiej
epoki wiedeńskiego fin de siècle'u.
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Litografia Maurycego Saint-Genois „Ernsdorf” przedstawiajaca hrabiowski kwartał cmentarza przy kościele katolickim, napis: „Nach der
Natur gez. und lith. v. M. G. St. Genois. (dar Rudolfa Kwisdy z Salzburga, wnuka zarządcy dóbr Jaworze Eduarda Kwisdy, dla gminy
Jaworze z 7.09.2002 r., przekaz gminy Jaworze).
Podobnie jak żona Gabriela, artystycznymi zdolnościami oznaczał się Maurycy Saint
-Genois (1816-1886), który ujęty romantyczną atmosferą cmentarza w Jaworzu i jego
częścią, gdzie spoczywali jego przodkowie, sporządził nastrojowy rysunek, który został
powielony w modnej technice litografii.
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8. GENEALOGIA RODU SAINT-GENOIS
D'ANNEAUCOURT
SAINT-GENOIS D'ANNEAUCOURT
W NIDERLANDACH
J e a n I de Saint-Genois, ok. 1260-1310, w opactwie w Denain złożył w 1280 roku
dowody swego szlachectwa;
x Maigne de Thiebegot, ok. 1270.
syn:
J e a n II de Saint-Genois, * ok. 1300, + Tournay 1363;
x Coulombe du Marets, ok. 1310, wdowa po Jeanie d'Avesnes.
syn:
J e a n III de Saint-Genois, ok. 1340-1416, wł. d. Grand-Breuq, wielkorządca
Tournay, w 1396 otrzymał herb z krzyżem św. Andrzeja;
x Marguerite de Cottrel, ok. 1355, córka Jeana oraz Catherine de Bourgeois.
syn:
J e a n IV de Saint-Genois,* ok. 1375, + 6.03.1463, rządca Tournay;
x Jeanne de Bouriclaer, * ok. 1380, + 10.08.1449.
syn:
S i m o n de Saint-Genois, * 1407, + 1474, wł. d. d'Haudion, Clerieu, Bausoit i de la
Tramerie, tajny radca króla Francji, szambelan i ambasador na angielskim
dworze, podniesiony w 1464 przez cesarza Fryderyka III do stanu hrabiów Rzeszy;
x Marie de Goy, ok. 1425.
syn:
A r n o u l d II baron Rzeszy de Saint-Genois, * ok. 1460, + klasztor Ath 1530, wł.
d. Grand-Breuq, Berlière, Heussignies;
x I. Guyotte de Chatillon, ok. 1460-1500.
x II. ok. 1500 Jaqueline de la Deuze, ok. 1480-1510, córka Jeana oraz Marguerite
de Lumene;
x III. Marguerite de Vaudripont, * ok. 1490, + opactwo Ghislainghien 1544.
syn z III. małżeństwa:
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N i c o l a s III baron Rzeszy de Saint-Genois; * ok. 1510, + 1573wł. d. Grand-Breuq,
Escanafle, Clerieu, Petite-Hollay, Berlière; szambelan królowej Węgier, gubernator Niderlandów;
x I. ok. 1525 Amelberghe Faurel, ok. 1510.
x II. ok. 1540 Marie-Catherine hrabina von Varax zwana de Traisnel, ok. 1520,
córka Gilberta oraz Catherine La Marck de Lumene; dama honorowa królowej
Węgier.
synowie:
1. A r n o l d III baron Rzeszy de Saint-Genois, * 1549, + 20.12.1586; wł. d. GrandBreuq, Petite-Hollay;
x 1572 Agnès hrabina de Marchenelles, * ok. 1550, + 18.01.1594; dziedziczka
d. Frasnes, Buisenal, Dergneaux, Desmottes, Flobecq i Mortagne.
Od niego pochodzi starsza niderlandzka linia rodu.
2. J e a n IV baron Rzeszy de Saint-Genois d'Anneaucourt; * ok. 1550, + 1585, wł.
d. Berlière;
x Jossine von Zautpeene zwana de la Hoymille, ok. 1550, córka Marcusa von
Zautpeene z Hoymille oraz Anne de Coornhouse.
Od niego pochodzi młodsza śląska linia rodu.
syn:
J e a n - B a p t i s t e V baron Rzeszy de Saint-Genois d'Anneaucourt, * ok. 1578,
+ 1631;
x 1609 Marguerite de la Glizoeule, ok. 1580-1631, córka Nicolas-Philippe oraz
Isabelle d'Assignies.
syn:
F i l i p Karol (Philipp Karl) VI baron Saint-Genois d'Anneaucourt.
Jego potomkowie patrz niżej „Saint-Genois d'Anneaucourt - śląska linia”.
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SAINT-GENOIS D'ANNEAUCOURT
ŚLĄSKA LINIA
F i l i p Karol (Philipp Karl) VI baron Saint-Genois d'Anneaucourt,
* Niderlandy, + Domasławice 29.11.1683; wł. d. Domasławice, Bukowiec, Dobracice, Sucha, Ropica, Trzyniec; pułkownik ces. król. pułku kirasjerów, uczestnik
bitwy pod Warszawą w 1656 r.;
x Bażanowice 1667 Helena Sydonia (Sidonia) Pröckl von Procksdorf, * 1633,
+ 1703, córka Maksymiliana z Górnego Żukowa i Bażanowic oraz Ewy Heleny
Borek von Rostropitz.
syn:
1. F i l i p Kacper (Philipp Kaspar) VII baron Saint-Genois d'Anneaucourt, * Domasławice 1.05.1667, + 1716; wł. d. Bażanowice, Ropica, Błogocice;
x Anna Maria Guretzki von Kornitz, * 1648, + Cieszyn 17.01.1710, córka
Mikołaja oraz Ewy Judyty Wilmowskiej von Kojkowitz.
1) M a k s y m i l i a n (Maximilian) Adam VIII baron Saint-Genois
d'Anneaucourt, * 12.12.1693, + 24.02.1769; wł. d. Bażanowice i Ropica;
c. k. radca, asesor Sądu Krajowego w Cieszynie;
x I. 29.06.1717 Johanna Konstancja (Johanna Konstanzia) Wipplar von
Uschütz,
* Altendorf 29.05.1694, + 16.08.1750, córka Piotra Wilhelma oraz Anny
Konstancji Kitzler und Greifenfels;
x II. 1.12.1751 Helena Rostek von Goldmansdorf.
dzieci:
(1) J o s e p h Ignatz, * 1718, + 1747 (ksiądz).
(2) A r n o l d Philipp, * 1720, + 1731.
(3) M a x i m i l i a n Constantin, * 9.09.1722, + 7.10.1789.
(4) O t t o Daniel, * 1726, + 1728.
(5) K a r o l i n a, * 1728, + 1742.
(6) O t t o Traugott, * 1730.
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(7) R a i m u n d e, * 6.01.1733, + Praga 29.04.1814 (przeorysza c. k. Fundacji
Szlachcianek Marii Teresy w Pradze Kapitulardechantin k. k. Theresianischen Damenstifts in Prag).
(8) A r n o l d Wacław (Wenzel) IX baron Saint-Genois d'Anneaucourt,
* 22.07.1734, + Jaworze 9.06.1804; wł. d. Górne, Średnie i Dolne
Jaworze, Pasieki i Nałęże, Bażanowice; c. k. podkomorzy, porucznikpułkownik;
x I. Elżbieta (Elisabetha) hr. von Porporati;
x II. 18.06.1787 Julia Beata (Beatha) Laschowsky von Laschau, * Jaworze 29.12.1754,
+ Jaworze 16.12.1817, córka Jerzego Ludwika oraz Bogumiły Ludmiły
von Logau und Altendorf.
syn z II. małżeństwa:
a. F i l i p Ludwik (Philipp Ludwig) I hrabia, X baron SaintGenois d'Anneaucourt, * Cieszyn 5.04.1790, + Baden bei Wien
30.07.1857;
27.01.1827 tytuł hrabiowski; wł. d. Jaworze, Kończyce Wielkie, Rzepiszcze, Szonów na Śląsku Austriackim, Maków w Galicji, Paskov,
Tejniček, Pteni, Čelechovice na Hané, Dolany, Kožušany, Vrbatky,
Klášterni Hradiště, Žerotin na Morawach; honorowy kawaler Zakonu
Rycerzy Maltańskich, c. k. podkomorzy i tajny radca, asesor Sądu
Krajowego w Cieszynie;
x 20.09.1810 Johanna Józefa (Johanna Josepha) Eleonora bar. Trach
von Birkau aus Apathy und Vinitza, * 4.11.1789, + Baden bei Wien
2.06.1870, córka Zygmunta oraz Anny Eleonory von Fenzel und
Baumgarten.
dzieci:
a) A le x a n d e r, * Jaworze 1811, + Jaworze 1819.
b) M a u r y c y Jan Nepomucen (Moritz Johann Nepomuk) II
hrabia, XI baron Saint-Genois d'Anneaucourt, * Paskov
22.03.1816, + Baden bei Wien 12.06.1886; wł. d. Jaworze, Kończyce
Wielkie, Rzepiszcze, Szonów na Śląsku Austriackim, Maków w Galicji, Paskov, Tejniček, Pteni, Čelechovice na Hané, Dolany, Kožu-
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šany, Vrbatky, Klášterni Hradiště, Žerotin na Morawach; honorowy kawaler Zakonu Rycerzy Maltańskich, c. k. podkomorzy;
x I. Wiedeń 20.04.1842 Maria Luiza (Luise) Wallis von Karighmain,
* Budíškovice 4.07.1821, + Wiedeń 5.02.1843, córka Maximiliana
Wallis von Karighmain oraz Marii von Hoyos;
x II. Opava 14.04.1846 Gabriela Eleonora Józefa (Gabriele Eleonore Josephe) zu Stolberg-Stolberg, * Visk, Węgry 26.08.1827,
+ Baden bei Wien 17.08.1904,
córka Christiana Ernesta zu Stolberg-Stolberg oraz Marii Josephiny
von Gallenberg.
syn z I. małżeństwa:
(a) F i l i p Ernest (Philipp Ernst) III hrabia, XII baron SaintGenois d'Anneaucourt, * Wiedeń 16.01.1843, + Bielsko
26.06.1916; wł. d. Jaworze, Kończyce Wielkie, Rzepiszcze, Szonów
na Śląsku Austriackim,
x Madryt 11.06.1879 Julia Moros y Luna-Ramirez de Arellano,
* Madryt 8.03.1859, + Madryt 4.05.1896, córka Eusebia Moros
y Ramirez de Arellanos oraz Isabelli Benito y Luna Rivafrechis.
dzieci:
1] J u l i u s z Alfons (Julius Alphons) IV hrabia, XIII baron
Saint-Genois d'Anneaucourt, * Madryt 26.08.1887, + Ferlach 14.08.1961 (pochowany w Baden bei Wien);
x I. Wiedeń 5.04.1919 Mathilde von Hölder, * Wiedeń 13.12.1897,
córka Oscara von Höldera i Berthy Fürst, rozwód 1923;
x II. Lubljana 1.05.1932 Marika Dessewffy de Csernek et Tarkö,
* Temesvár 9.12.1881, + Permbroke 25.01.1962, córka Aladára
Dessewffy de Csernek et Tarkö i Márii Ambrózy de Séden,
rozwód 1941 ;
x III. Budapeszt 22.02.1951 Gizella-Valéria Balázs, * Budapeszt
14.03.1906, córka Béla Balázs i Luizy Julianny Schuler de Sajóháza.
2] I s a b e l l a, * Madryt 12.08.1889, + Wiedeń 15.05.1946 ;
x Wiedeń 21.09.1915 Karl Vitak, * Geiersberg 22.09.1882, syn
Franza Vitaka i Mathildy Petrik.
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3] M o r i t z Eusebius, * Madryt 24.08.1890, + Wiedeń 26.03.1958;
x Wiedeń 3.04.1924 Kamilla Vitak, * Geiersberg 11.05.1885,
córka Franza Vitaka i Mathildy Petrik [córka: Alice Vitak,
x Egbert von Reinöhl].
4] L u i s a Julia, * San Sebastian 3.07.1892, + 16.03.1960 ;
x Wiedeń 10.02.1912 Josef Victor Scheffelmann.
5] M a r i a del P i l a r, * San Sebastian 1.07.1893, + Graz 17.12.1980
(pochowana w Baden bei Wien);
x I. Wiedeń 26.01.1915 Justus Jahn von Jahnau, * 24.12.1884,
+ 3.04.1948, rozwód;
x II. Wiedeń 21.02.1924 Ernst Voigt, * , + Ferlach 22.10.1946
[dzieci z I. małżeństwa: Maria del Pilar Anna Jahn von Jahnau,
* Klagenfurt 24.11.1915, + Tamsweg 10.07.1954; x Wilhelm
Gruber,* 1918, +1991, ich córka: Maria del Pilar Gruber, * 1951,
x Alois Keuschnig, * 1948; (2) Karl Voigt, x Dorothea Firon, ich
córka: Diana Voigt-Firon, * 17.03.1960, +30.10.2009, pochowana w Wiedniu].
dzieci z II. małżeństwa:
(b) M a r ie Gabriele, * 27.05.1847, + 20.05.1848.
(c) L u i s e, * 5.01.1849, + Pasków 17.10.1851, pochowana w Jaworzu.
(d) E r n s t Moritz Günther Maximilian, * 6.02.1852, + Ołomuniec
24.05.1873 (pochowany w Jaworzu).
(e) A n n a, * Döbling bei Wien 26.07.1853, + Baden bei Wien 26.01.1926;
x Baden bei Wien 25.09.1878 Gustav (August) Günther Christian
Weighard Stephan zu Stolberg-Stolberg, * Bratislava 22.11.1820,
+ Teplice 3.07.1895, syn Christiana Ernsta zu Stolberg-Stolberg
[córka: Maria Annunziata zu Stolberg-Stolberg, * 1896, + 1973;
x Adolph Jahn,* 2.01.1898, + Aspanberg 29.09.1968].
(f) F r a n z i s k a Sophie, * Wiedeń 6.11.1854, + Baden bei Wien 6.12.1929;
x Brno 29.01.1883 Arthur Maximilian von Bylandt-Rheidt, * Praga
3.02.1854, + Baden bei Wien 5.07.1915, syn Adriana von BylandtRheidt i Marii Anny Eleonory Harbuval-Charmé [dzieci: 1. Gabriele
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Bylandt-Rheidt, * Graz 15.11.1883, Londyn 5.11.1924, x Baden bei
Wien 30.10.1913 Franz Hyé von Glunek, ich syn: Percy Hyé von
Glunek ; 2. Franziska Bylandt-Rheidt, * Baden bei Wien 28.02.1886,
+ Lwów 12.10.1933, Baden bei Wien 27.01.1910 Roman von Małachowski, * 28.01.1881, + Poznań 18.01.1958, ich córka: Gabriela von
Ma-łachowska, * Baden bei Wien 14.03.1911, + Hitzing, Wiedeń
29.06.1997; x Kazimierz Wantoch-Rekowski,* Krerowo 27.05.1907,
+ Krerowo 23.05.1952, ich dzieci: 2.1. Stanisław Artur WantochRekowski, * Koszuty 26.06.1936, + Althofen 7.10.2003, x Andrea
Günthersberger, * 1946, potomstwo; 2.2. Franciszka Wantoch-Rekowska, * Koszuty 24.11.1938; x Donald Kenney, * 1922, + 2007 (USA,
Massachiuset), jej nieślubna córka z radżą Sarily Narendą Singh Ju
Deo (*Sarila 2.01.1927): Alexandra Mazek, * Wiedeń 11.12.1962;
3. Arthur Bylandt-Rheidt, * Brno 12.02.1889, + Wiedeń 12.12.1975,
x Wiedeń 15.09.1926 Wilhelmine zu Herdegg, * Debreczen 24.02.1901,
+ Wiedeń 20.08.1987].
(g) H u g o M o r i t z, * Wiedeń 21.05.1858, + Bratysława 25.12.1891 ;
x Budapeszt 31.03.1889 Eleonora von Wachtler, * Wiedeń 5.05.1863,
+ Bratysława 5.09.1943, córka Gézy von Wachtler i Barbary Wodianer
von Kapriora (I-mo voto Johann Bess von Chrostin, III-tio voto Bratysława 3.03.1896 Peter Regner von Bleyleben).
córka:
aa. M a u r i c e t t e, * Lozanna 4.12.1886, + Wiedeń 25.07.1978.
adoptowana córka:
aa) I n g e b o r g Burián de Rajecz Saint-Genois, * Teplitz 10.12.1936,
+ 17.10.2003; x Wiedeń 1.06.1983 Gabor hr. Széchényi, * Abbazia
12.03.1914, + Wiedeń 25.03.1986 (I-mo voto Wiedeń 1.06.1942
Hanna Rubido-Zichy, * 26.01.1922, + 19.04.2003)
(h) E l i s e Gabriele, * 18.04.1862, + Wiedeń 11.12.1892;
x Baden bei Wien 7.10.1884 Rudolf Waarren von Lippitt, + Graz
22.09.1938.
c) M a r i e Alexandrine, * Paskov 3.07.1820, + Hietzing bei Wien 15.03.1888;
x Wiedeń 16.02.1841 Heinrich von Demblin de Ville de Canon,
* 18.04.1819, + Hietzing bei Wien 12.06.1887.
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2) G e o r g Kaspar, + Ropica 1774;
x Franziska Josepha Gusnar von Komorna.
syn:
(1) G e o r g Traugott;
x Cieszyn 2.07.1753 Leopoldine Sidonia Cselesta von Cselestin (I-mo
voto 20.01.1750 Karl Beess von Chrostin).
dzieci:
a. K a r l, + 7.08. (?) w wieku 54 lat.
b. V i n z e n t i a;
x Adam Goczalkowsky von Goczalkowitz [dzieci: 1. J o h a n n
Goczalkowsky von Goczalkowitz; 2. M a r i a Goczalkowsky von
Goczalkowitz; x Karl von Knauer ].
c. J o s e p h a;
x ok.1803 Franz von Dworzak, * 20.02.1764 (syn Jakoba Heinricha
von Dworzaka
i) [dzieci: 1. Roman von Dworzak; 2. Amalia von Dworzak, * 1804;
x N.N. von Langendorf].
d. J o h a n n a Nepomucena.
e. B a r b a r a.
f. A n n a.
(2) N.N., + 1785;
x N.N. von Rzikowska.
(3) Josepha; x N.N. de Lanser.
3) J o h a n n Joseph;
x Helena Lhotzki von Lhot.
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dzieci:
(1) J o s e p h;
x Karoline Trach von Birkau, * 1753, + po 1783.
(2) F r a n z i s k a;
x ok. 1760 Georg Maximilian Pelka von Neustadt, * 1786, + 05.1825
(syn Johanna Philippa, wnuk Johanna Adama i Heleny Margarety
z domu Saint-Genois).
(3) E le o n o r a;
x 1747 Rudolf Zborowsky von Zborow.
2. K a r l Maximilian Adam;
x Helena Theresia Franziska Beess von Chrostin.
dzieci:
1) J o h a n n Maximilian, + Cieszyn, klasztor Bonifratrów 6.10.1743;
x Josepha Beess von Chrostin.
dzieci:
(2) H e l e n a, + 31.03.1798;
x 1755 Georg Beess von Chrostin, * 10.03.1721, + 1.09.1785.
(3) N.N.;
x N.N. Ossetzky von Osek.
2) H e l e n a Polixena;
x Georg Friedrich Franz Wiczek von Gutenland, * 1705 (?).
3) A n n a Josepha;
x Adam Leopold Kloch von Kornitz.
3. H e l e n a Margaretha, * 1650 (?), + 1724;
x Johann Adam Pelka von Neustadt.
4. E v a Polixena;
x N.N. Halama von Giczin.

103

SAGA RODU SAINT-GENOIS D'ANNEAUCOURT

Drzewo genealogiczne
rodu Saint-Genois d’Anneaucourt
na Jaworzu
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