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AWANS SPOŁECZNO-MAJĄTKOWY POLSKO-
INFLANCKICH HYLZENÓW W XVIII WIEKU.  
ŹRÓDŁA SUKCESU I PRZYCZYNY UPADKU1

Jerzy Konstanty Hylzen

Hylzenowie o przydomku Eckeln (von Hülsen genannt Eckeln), według 
tradycji rodzinnej odnotowanej w połowie XVIII w., przybyli do Inflant 
w początkach drugiej połowy XIII stulecia, zasilając szeregi inflanckiej 

gałęzi zakonu krzyżackiego [5, s. 15–19; 16, s. 25–26]. Po likwidacji państwa 
zakonnego w Inflantach i przyłączeniu większości ziem inflanckich do państwa 
polsko-litewskiego w drugiej połowie XVI w., Hylzenowie egzystowali jako 
średniozamożna szlachta inflancka, służąca tradycyjnie w armii koronnej, bądź 
litewskiej [18, s. 185]. Jedna z gałęzi tego rodu związała się w XVII w. z Łatgalią 
i w XVIII w. zdołała przeniknąć do elity polityczno-majątkowej państwa polsko-
litewskiego. Powiązana jest ona z położonymi w Łatgalii (Polskich Inflantach) 
dobrami Dagda (dawniej Dagdy, Dageten), które w XVII w. znajdowały się w 
rękach Jana Franciszka Hylzena, byłego kapitana (majora?) gwardii koronnej, za 
rządów Fryderyka Kazimierza Kettlera (1682–1698) związanego także z dworem 
kurlandzkim [18, s. 185]. Jeden z synów Fryderyka Kazimierza — Jerzy Konstanty, 
który po ojcu przejął Dagdę oraz dobra Bukmujża i Essenmujża (także w Inflantach 
Polskich), zdecydował się na szukanie szczęścia w służbie dworu królewskiego w 
Warszawie [16, s. 26]. Ruch ten umożliwił mu społeczno-majątkowy awans, czemu 
sprzyjało również porzucenie luteranizmu i przejście na katolicyzm. Nie wiadomo, 
kiedy podjął decyzję o konwersji, u schyłku życia był już jednak dowodnie rzymskim 
katolikiem [16, s. 26; 7, s. 151–153]. Jerzy Konstanty Hylzen, który w źródłach 
występuje jako dworzanin (szambelan, podkomorzy) króla polskiego, w 1713 
r., dzięki cesji Józefa Wandalina Mniszcha, marszałka nadwornego litewskiego, 
otrzymał przywilej na starostwo marienhauskie [30, № 2081]. Trzymał je przez 
długie lata, przekazując wreszcie swoim potomkom. Wspomniane starostwo, 
obejmujące najdalej na północny-wschód wysunięty fragment województwa 

1 Tekst został przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego 
z grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (№ 0199/NPRH4/H1b/83/2015) 
«Szlachta polsko-inflancka wobec przełomu. Materiały z dyneburskich akt grodzkich i 
ziemskich z lat 1764–1774» (№ rej. 1bH 15 0199 83).
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inflanckiego, jakkolwiek trudno dostępne i słabo zagospodarowane [17], znacząco 
wzbogaciło Hylzenów. Jerzy Konstanty u schyłku życia związał się z Gdańskiem, 
gdzie też zmarł w 1737 r. i został pochowany w klasztorze cysterskim w pobliskiej 
Oliwie [16, s. 26; 7, s. 153].

Jerzy Mikołaj і Jan August Hylzenowie
Spośród dzieci Jerzego Konstantego Hylzen, starszy syn — Jerzy Mikołaj 

(1692–1775), był w latach 1745/1746–1763 biskupem smoleńskim [32, s. 278; 
16, s. 27; 23, s. 130; 21, s. 302], aktywnie uczestnicząc w życiu politycznym kraju, 
a także udzielając się na niwie naukowej. Jeszcze bardziej spektakularna kariera 
stała się udziałem młodszego syna Jerzego Konstantego. Jan August (1702–1767), 
również bardzo dobrze wykształcony, prowadzący jeszcze aktywniejszą niż brat 
działalność polityczną, wspinał się sukcesywnie po kolejnych stopniach polityczno-
urzędniczej kariery, zostając w 1744 r. kasztelanem inflanckim (pierwszym spośród 
polsko-inflanckich Hylzenów senatorem), a wreszcie w 1754 r. — wojewodą 
mińskim [22, s. 128–129; 3, s. 91–98; 33, s. 167–168; 8, s. 19–20]. Wprawdzie, 
jakkolwiek po objęciu godności wojewody mińskiego jego znaczenie polityczne w 
kontekście polityki ogólnopaństwowej nie było pierwszoplanowe, to bez wątpienia 
zaliczyć go należy do grona wpływowych i bardzo zamożnych przedstawicieli 
ówczesnych elit państwowych. Wyrazem wzrostu tego znaczenia, ale i rosnących 
ambicji, były przenosiny do Warszawy, a następnie podjęcie starań o pozyskanie 
nowej, obszernej siedziby w stolicy. Stał się nią w pierwszej połowie lat 
sześćdziesiątych pałac przy dawnej ulicy Przejazd (dziś Nowolipie), znany później 
jako tzw. pałac Mostowskich [15, s. 52, 74–75, 88, 93, 103, 116–117]. Dzięki tej 
decyzji Hylzenowie nie tylko że znaleźli się bliżej królewskiego dworu, ale także 
potwierdzili swoją pozycję zarówno na arenie państwowej, jak i w wymiarze 
lokalnym, tj. województwa (księstwa) inflanckiego. 

W politycznej karierze pomagały Hylzenom przemyślane mariaże [16, s. 25–31; 
22, s. 128–129], a także umiejętne wyczuwanie politycznej koniunktury. Przez 
długi czas utrzymywali bliskie relacje z Sapiehami, podtrzymywane znacznymi 
pożyczkami na rzecz tych ostatnich. W połowie XVIII w. zadłużenie Sapiehów 
u Jana Augusta Hylzena szacowano już na niebagatelną sumę 400 000 zł [22, 
s. 128–129]. Świadectwem tych bliskich związków były także starania Michała 
Ksawerego Sapiehy (1735–1766) o rękę córki Jana Augusta — Rozalii Anny 
(Anny Rozalii) — z jesieni 1754 r., ostatecznie zakończone z nieznanych powodów 
niepowodzeniem [27, s. 394–402]. Pod koniec lat czterdziestych Hylzenowie 
zbliżyli się do dworu i stronnictwa «Familii» Czartoryskich [22, s. 129; 34, 
s. 321], co także przyniosło rodzinie wymierne korzyści. W rękach Jana Augusta, 
prócz starostwa marienhauskiego (ojciec przelał nań prawa do tego starostwa już 
w 1721 r. [2, s. 202; 22, s. 128; 30, № 2081–2082]), znalazły się także: starostwo 
grodowe brasławskie (od 1739 r.), starostwo niegrodowe parchowskie na Pomorzu 
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(od 1756 r.) i wreszcie starostwo niegrodowe kazuńskie w ziemi zakroczymskiej 
(od 1762 r.) [2, s. 218, 231, 234, 243, 249; 22, s. 129; 34, s. 321; 7, s. 158–159]. 
Stopniowo powiększała się także liczba majątków pozostających w rękach Jana 
Augusta i jego drugiej żony, Konstancji z Platerów, córki wojewody inflanckiego, 
Jana Ludwika Platera [12, s. 54–55]. Pomijając dobra zlokalizowane na terenie 
województwa (księstwa) inflanckiego (m. in. Bukmujża, Dagda, Essenmujża, 
Kownata, Okra, Pyłda, Runtort, Kurma i Tulenmujża) [2, s. 207, 221, 231–232; 16, 
s. 28; 22, s. 129], przypomnijmy, że należały do nich (ewentualnie tylko do Jana 
Augusta) m. in. dobra «oswiejskie» (od 1749 r.) [27, s. 206–207, 278, 285–286, 
360], hrabstwo czerejskie (w powiecie orszańskim województwa witebskiego) 
[27, s. 405–407], a także drobniejsze majątki jak np. Hermanowicze w powiecie 
brasławskim (od 1739 r.) [27, s. 272–273, 356], Czaplinek w ziemi czerskiej [22, 
s. 129] czy Włochy w ziemi warszawskiej [22, s. 129]. W 1752 r. znalazło się w 
rękach Jana Augusta Hylzena, zapewne w charakterze lenna, także Cisowo [22, 
s. 129]. Bogactwo Jana Augusta, przyciągające uwagę współczesnych [28, s. 31], 
stało się wręcz przysłowiowe, czego dowodzi funkcjonujące jeszcze w XIX w. 
powiedzenie: «Bogaty jak Hylzen, uczony jak Plater»1 [31, s. 30; 1, s. 174]. 

W ślady Jana Augusta poszedł jego starszy syn — Józef Jerzy (1736–1786) 
[2, s. 233, 239–260; 24, s. 130–131]. Doskonale wykształcony [10; 25, s. 96; 19, 
s. 315–322; 8, s. 20–21], w 1760 r. został kasztelanem inflanckim, po śmierci ojca 
w 1767 r. objął urząd wojewody mińskiego, by wreszcie w 1770 r. zostać wojewodą 
mścisławskim, przejmując urząd od wuja, Konstantego Ludwika Platera, który 
przeszedł na kasztelanię trocką [30, № 1243; 16, s. 29–30]. Józef Jerzy Hylzen 
zgromadził duży majątek, którego jądro stanowiły dobra białoruskie, w dużej 
części oddziedziczone po rodzicach, m.in. Hermanowicze, Belmont i «Czeresza» 
(wkrótce po jego śmierci oszacowano, że należące doń majątki zamieszkiwało około 
8000 poddanych płci męskiej [29, szp. 1026]). Józef Jerzy uchodził za regalistę i 
zwolennika partii prorosyjskiej, i z tego też powodu ostro występował przeciwko 
konfederatom barskim [13, s. 85, 145; 14, s. 478, 530, 540, 544; 24, s. 131; 4, s. 135, 
227]. W następnych latach piętno na jego życiu odcisnęły problemy natury osobistej. 
Po przedwczesnej śmierci jedynego dziecka — syna Jana Jerzego [2, s. 248; 16, 
s. 29; 24, s. 132] oraz rozwodzie z żoną, Teresą z Potockich (poślubioną w 1761 
r., później zamężną za Szymonem Kossakowski, hetmanem wielkim litewskim, 
powieszonym 25 IV 1794 r. we Wilnie [20, s. 95; 2, s. 245–248; 24, s. 131–132]), 
Józef skoncentrował się głównie na działalności wolnomularskiej, nie szczędząc na 
ten cel prywatnych środków [4, s. 135, 142, 144–145, 148, 150–152, 157, 189, 525; 
24, s. 132], ale jednocześnie zaczął wyraźnie wycofywać się z życia publicznego i 
ostatecznie wyjechał z kraju do Francji i Włoch, oficjalnie w celu podreperowania 

1 Wspomniany tu Plater, to najpewniej teść Jana Augusta Hylzena, wojewoda inflancki 
Jan Ludwik Plater (zm. 1736 lub 1737), słynący z doskonałego wykształcenia.
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podupadającego zdrowia [11, s. 362; 4, s. 150–151; 24, s. 132]. Zmarł w Rzymie, 
a pozostawiony przez niego testament stał się przyczyną wieloletnich sporów. 

Młodszy syn Jana Augusta — Justynian Gracjana, był od 1763 r. starostą 
marienhauskim [30, № 2083], a także generałem-majorem wojsk koronnych 
(rzekomo od 1762 r.) oraz komandorem maltańskim, stojącym na czele komandorii 
rodzinnej, utworzonej 24 XII 1776 r. w stanowiących jego własność dobrach 
mazowieckich i zatwierdzonej na Malcie 26 IX 1777 r. [26, s. 139; 22, s. 129]. Zmarł 
najprawdopodobniej w Dagdzie, 26 VIII lub 27 IX 1778 r. [24, s. 132; 9, s. 296].

Dnia 21 III 1771 r. Justynian Gracjan poślubił w Warszawie Katarzynę z 
Działyńskich (1751–1774), wojewodziankę kaliską, córkę wojewody kaliskiego 
Augustyna Działyńskiego (1715–1759) i Anny z Radomickich (1724–1812), a także 
siostrę Ignacego (1754–1797), rotmistrza kawalerii narodowej i szefa regimentu 
wojsk koronnych oraz Ksawerego (1756–1819), senatora wojennego Księstwa 
Warszawskiego. Związek ten nie trwał jednak zbyt długo, bowiem już w 1774 r. 
Katarzyna zmarła [9, s. 295–299].

Jedynym dzieckiem Justyniana i Katarzyny był syn, Idzi Józef, który przyszedł 
na świat prawdopodobnie w 1772 r. Osierocony wcześnie przez rodziców, znalazł 
się pod opieką ojczystej babki — Konstancji z Platerów Hylzenowej [9, s. 299–
305], która mimo słabego zdrowia wnuka [9, s. 306–308], starała się zapewnić 
mu właściwą dla jego pozycji społecznej edukację. W tym celu finansowała na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych jego zagraniczną turę, która 
mimo, że odbywała się pod opieką prywatnych nauczycieli, nie przyniosła jednak 
oczekiwanych rezultatów [8, s. 22–23; 9, s. 303; 6, s. 160–165]. Śmierć Konstancji 
latem 1795 r. oddała Idziego na pastwę dalszych krewnych — Kazimierza 
Konstantego Platera i Tadeusza Mostowskiego, którzy już wcześniej podejmowali 
starania objęcia niedołężnego Idziego kuratelą — mając przede wszystkim na 
uwadze ogromne dobra, które spadły nań, jako na jedynego spadkobiercę polsko-
inflanckich Hylzenów. Ostatnie lata życia Idziego to pasmo udręk, sporów z 
bliższymi i dalszymi krewnymi oraz popadanie w coraz większe długi, także za 
sprawą opiekunów. Z ich inicjatywy, prawdopodobnie w 1796 r., Idzi poślubił 
Marię, córkę Roberta Brzostowskiego, szambelana królewskiego oraz kasztelana 
połockiego i Anny z Platerów, kasztelanki trockiej. Związek okazał się bardzo 
nieszczęśliwy, głównie z powodu ułomności Idziego i zakończył go tajemniczy 
wypadek podczas przejażdżki konnej w Daugieliszkach, w wyniku którego Idzi 
zmarł (17 IX 1800 r.) [9, s. 308–328].

Pozostawione przez niego dobra — położone zarówno w Inflantach, na Litwie, 
jak i w Koronie, stały się obiektem zażartej rywalizacji między rodzinami Broel-
Platerów, Mostowskich, Przeździeckich i wielu innych, wysuwających mniej lub 
bardziej uzasadnione roszczenia [9, s. 327–328].

Podejmując próbę odpowiedzi na pytanie o przyczyny spektakularnego sukcesu 
Hylzenów w XVIII w., który przyniósł im awans do grona najzamożniejszych 
i najbardziej wypływowych rodów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, należy 
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zwrócić uwagę przede wszystkim na takie czynniki jak zbliżenie do dworu 
królewskiego, umiejętność znajdywania odpowiednich patronów (na przełomie 
XVII i XVIII w. Broel-Platerów z województwa inflanckiego, później Sapiehów i 
Czartoryskich) i skutecznego lawirowania między fakcjami politycznymi, wreszcie 
konwersję na katolicyzm. Przyczyn upadku było również kilka, przy czym do 
najważniejszych zaliczyć wypada dziedziczne kłopoty zdrowotne, odnotowane 
zarówno w przypadku Jana Augusta Hylzen, jak i jego synów oraz wnuka (Idziego) 
[7, s. 159; 8, s. 21; 9, s. 306–308], niską dzietność (Józef Jerzy Hylzen i Justynian 
Gracjan Hylzen dochowali się tylko po jednym potomku, przy czym syn Józefa 
zmarł w dzieciństwie, a potomek Justyniana uchodził za osobę o słabym umyśle), 
wreszcie kłopoty finansowe, które wywołał pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej 
(1772) i utrata starostwa marienhauskiego oraz wyraźne zmniejszenie dochodów 
z dóbr pozostałych na terenach oderwanych przez Rosję [7, s. 162–164]. Ostatni 
z polsko-inflanckich Hylzenów, Idzi Józef Hylzen, z racji swojej ułomności nie 
był wstanie przezwyciężyć tych problemów [9, s. 308–319], a ostateczny upadek 
familii przypieczętowała jego przedwczesna, bezdzietna śmierć.
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BIAŁORUSKIE DOPŁYWY POLSKO-INFLANCKIEGO 
«RUBONU»

Mapa

Wielka to w nas wada, że rozdzieleni pod różne rządy, nie mamy żywej chęci 
wiedzieć jedni o drugich, znać się nawzajem. Jakby przyzwalając na 
podział Polski, części jej zamykają się w granicach przemocą zakreślonych, 

prowincye mało albo nic nie wiedzą co się dzieje za ich obrębem. Nie godzi się 
przecież braciom, wspólną przyciśnionym biedą, tak zapominać się wzajemnie. 
Dlatego z przyjemnością pospieszam udzielić wam kilka naprędce zebranych w 
myśli szczegółów o jednej z ziem polskich, najmniej znanej przez ogół, a zasługującej 
na uwagę rodaków pod każdym względem. Chcę mówić o Inflantach Polskich. <…> 
Prowincya ta, dwieście kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców licząca, oddzielona od 
Kurlandyi Dźwiną, na prawej stronie tej rzeki rozciągając się ku północy, wchodzi 
klinem między gubernią Ryską, obejmującą dawne Inflanty Szwedzkie i gubernią 
Pskowską. Od wschodu graniczy z dwoma powiatami białoruskimi guberni swojej, 
z Siebieżskim i Drysieńskim [20, s. 177].

Choć słowo anonimowego korespondenta paryskich «Wiadomości Polskich» 
z 1858 roku zyskało już całkiem odmienne poznawcze walory, ciągle może 
być wprowadzeniem do rozmowy na temat tej części dawnej Rzeczypospolitej, 
której tradycyjne historyczno-kulturowe związki z Białorusią, w XIX w. uległy 
jeszcze poważniejszemu wzmocnieniu. Zadecydowała o tym przede wszystkim 


