6

Tomasz Pietras
Marius von Schuttenbach

Saga rodu Szutenbachów,
czyli uroki genealogii rodzinnej

Inspiracja
Jako autor strony internetowej o tematyce historycznej i regionalnej1, jakiœ czas temu otrzyma³em bardzo interesuj¹cy e-mail.
Jego autorem by³ Marius von Schuttenbach – mieszkaj¹cy od lat
w Weiterstadt ko³o Darmstadt w zachodnich Niemczech, choæ
pochodz¹cy z £odzi, genealog – amator którego 9 lat temu zafascynowa³a zagadkowa przesz³oœæ w³asnej rodziny. Historia ta,
pe³na tajemnic, hipotez i niedomówieñ, ale i cennych odkryæ historycznych, frapuj¹cych dokumentów, map i relacji, zafascynowa³a tak¿e mnie. Podobnie zreszt¹ jak liczne grono krewnych
Pana Mariusza oraz innych genealogów, historyków i archiwistów rozsianych po œwiecie – od Polski, Rosji, £otwy, Rumunii,
Niemiec i Austrii do Stanów Zjednoczonych. Tak rozpoczê³a siê
nasza internetowa znajomoœæ, której efektem jest ten artyku³,
nawi¹zuj¹cy do zainicjowanej niedawno przez Zenona Kozaneckiego na ³amach „Aleksandrów wczoraj i dziœ” problematyki „Starych rodów Aleksandrowa”.
Tak siê bowiem z³o¿y³o, ¿e wszyscy ¿yj¹cy dziœ aleksandrowscy Szutenbachowie (a gmina Aleksandrów stanowi chyba ich
najwiêksze œwiatowe skupisko) to w prostej linii potomkowie tajemniczego austriackiego oficera Johanna Ernesta von Schuttenbach, znanego z dokumentu z 15.05.1779 r. Po kilku latach
intensywnych poszukiwañ Ÿród³owych w wielu europejskich ar1 patrz:
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Austriacki glejt z 1779 roku.
Najstarszy œlad dzia³alnoœci Johanna Ernesta von Schuttenbach

chiwach wspó³autor tego artyku³u potrafi tego dowieœæ bez cienia w¹tpliwoœci. Rodzina ta jest wiêc z pewnoœci¹ jednym z najstarszych „rodów aleksandrowian”, w dodatku zwi¹zani s¹ z tym
miastem od samego momentu jego za³o¿enia. Nazwisko Schuttenbach znajdziemy bowiem w legendzie dwóch najstarszych planów osady tkackiej Aleksandrów – z 1821 roku oraz planu uposa¿enia parafii œw. Rafa³a z 12.08.1818 r. Krótko przed t¹ dat¹
niejaki Bernard Schuttenbach, syn wspomnianego Johanna Ernesta, z zawodu mierniczy (jak wtedy mówiono – geometra, dziœ
nazwalibyœmy go raczej geodet¹), na zlecenie dziedzica dóbr bru¿yckich – polskiego szlachcica Rafa³a Bratoszewskiego herbu Sulima – rozplanowa³ now¹ osadê dla tkaczy, nazwan¹ kilka lat póŸniej Aleksandrowem (wtedy £êczyckim, a dziœ – £ódzkim).
Œmia³o mo¿na wiêc uznaæ tego antenata Szutenbachów za kolej-
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nego, nie znanego dot¹d „ojca miasta”, obok w³aœciciela miasteczka – Rafa³a Bratoszewskiego, zas³u¿onego burmistrza, budowniczego ratusza
i jatek – Gedeona
Goedela i pierwszego pastora ewangelickiego – Fryderyka Tuve. Bernard
Schuttenbach z pewnoœci¹ zas³uguje
na to, aby jego imieniem nazwaæ któr¹œ
z aleksandrowskich
ulic, czy choæby
osiedlowy pasa¿. To
jego wykszta³ceniu,
fachowoœci i pomysOdcisk sygnetu
³owoœci zawdziêczaz herbem Schuttenbachów z 1803
my bowiem urbanistyczny kszta³t miasta Aleksandrowa – plan rynku i szachownicowy
uk³ad najwa¿niejszych ulic, po których dziœ spacerujemy. Plan
ten by³ zreszt¹, nawiasem mówi¹c, nadzwyczaj udany i doczeka³ siê najwy¿szych ocen ró¿nych XIX-wiecznych wizytatorów,
w tym prezesa Rajmunda Rembieliñskiego, który w 1820 r. napisa³:
Osada rzeczona, (...) jest zupe³nie foremn¹. Obszerny rynek i kilka
ulic szerokich i prostych nadaje jej kszta³t jednego z lepszych w Polszcze miasteczek
wskazuj¹c Aleksandrów jako œwietny wzór dla rozplanowania innych zak³adanych w tym czasie przemys³owych miast rz¹dowych,
w tym £odzi.
Dzieje rodziny Schuttenbach (Szutenbachów) zainteresowa³y
mnie tak¿e z innego powodu – pokazuj¹ jak dziejowe zawirowania mog¹ wp³ywaæ na losy ludzi i ca³ych rodzin. Wiatr historii rozsia³ ich po œwiecie, niczym ziarna z ewangelicznej „Przypowieœci
o siewcy”. Tu i tam zapuœcili korzenie, wtopili siê w miejscowe œrodowisko, uto¿samili z tym czy innym krajem i narodem. Dopiero
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po wielu latach pasja badacza – genealoga oraz ¿mudne i kosztowne poszukiwania zakurzonych dokumentów w rozsianych po œwiecie archiwach pozwalaj¹ czasami rozjaœniæ nieco mrok tajemnicy
i uœwiadomiæ krewnym, których dziel¹ od siebie tysi¹ce kilometrów, „¿e to w koñcu jedno i to samo drzewo” (jak œpiewa³ przed
laty Jacek Kaczmarski). Potomkowie Johanna Ernesta von Schuttenbach ¿yj¹ dziœ m.in. w Polsce, Niemczech, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Mo¿na znaleŸæ wœród nich zarówno rosyjskich bia³ogwardzistów rozstrzelanych przez bolszewików podczas rewolucji,
amerykañskich emigrantów „za chlebem”, znanego nowojorskiego prawnika, bohatera wojennego, który poleg³ „za Francjê” w czasie I wojny œwiatowej, oficera polskiego podziemia niepodleg³oœciowego (ZWZ-AK) i uczestnika Powstania Warszawskiego,
wysiedlonych z terenu dawnych Inflant Niemców ba³tyckich, jak
i osiad³ego pod Frankfurtem nad Menem przedsiêbiorcê, który
mówi po polsku chyba lepiej ni¿ w jêzyku Goethego…

Johann Ernest – tajemniczy antenat Szutenbachów
Zreszt¹ tak¿e co do pochodzenia samego protoplasty rodu – ¿yj¹cego pod koniec XVIII stulecia Johanna Ernesta von Schuttenbach nie da siê powiedzieæ prawie nic pewnego. Czy by³ z pochodzenia Austriakiem, poddanym cesarzowej Marii Teresy von
Habsburg urodzonym gdzieœ w dalekiej S³owenii lub Dalmacji,
który w poszukiwaniu szczêœcia, maj¹tku i kariery wywêdrowa³
na pó³noc? A mo¿e to raczej polski banita lub nieœlubny syn którejœ z magnackich familii Rzeczpospolitej, powracaj¹cy do kraju pod zmienionym nazwiskiem, jak przekaza³a to rodzinna tradycja osiad³ych na Kujawach Szutenbachów? Tej zagadki nie
uda³o siê dot¹d ostatecznie rozstrzygn¹æ ani pisz¹cemu w latach
30-tych niemieckiemu genealogowi Bertrandowi von Moritz, ani
wspó³autorowi tego¿ artyku³u – Mariuszowi von Schuttenbach.
Zebrany przy tej okazji materia³ Ÿród³owy i postawione hipotezy badawcze mog³yby ju¿ pewnie wystarczyæ do opracowania opas³ej ksi¹¿ki, która mo¿e kiedyœ w przysz³oœci uka¿e siê drukiem,
jednoznacznego rozwi¹zania zagadki pochodzenia pierwszego
Schuttenbacha jednak nie przynios³y.
Wszystko zaczê³o siê 15.05.1779 r., gdy austriacki genera³ von
Preiss wystawi³ glejt na nazwisko Johann Ernest von Schutten-
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Rejestracja herbu w Rosji. Archiwum Pañstwowe w St. Petersburgu

Saga rodu Szutenbachów, czyli uroki genealogii rodzinnej

Lista szlachty z dworu Lievena

11

12
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bach, dla rzekomego podporucznika regimentu piechoty z Szeckleru… Wydarzenie to mia³o miejsce
w miejscowoœci Hermannstadt
w ksiêstwie Siedmiogrodu (Transylwanii) – obecnie to miasto Sibiu
w œrodkowej Rumunii, w 2007 roku uznane za jedn¹ z Europejskich
Stolic Kultury. To w³aœnie ten
glejt, którego orygina³ Marius
Schuttenbach odziedziczy³ po
dziadku, wraz z tradycj¹ o arystokratycznych korzeniach rodziny
i opowieœci¹ o zakopanym przez
dziadka w lesie we wrzeœniu 1939
roku rodowym sygnecie z herbem,
sta³ siê impulsem do podjêcia badañ genealogicznych. Zastanawiaj¹cy jest fakt, ¿e na terenie dawnej
Monarchii Habsburskiej nie spotykamy w Ÿród³ach ¿adnej rodziny
von Schuttenbach, szlacheckiej czy
nawet plebejskiej. Nie mo¿na tak¿e wskazaæ miejscowoœci, od której
urobiono to nazwisko. Jednak¿e
w roku 2007 austriacki genealog
(Hans Pawlik) odkry³, ¿e na pocz¹tku XX w. zarejestrowano mini-miejscowoœæ „Schuttenbach”
(= „Sutenski Potok”) w pobli¿u
miasta Stein (dziœ to Kamnik na
terenie S³owenii). Analiza spisu
budynków z po³owy XVIII w. (Theresianischer Kataster) pozwala
jednak wykluczyæ, ¿e w tej okolicy
¿y³a rodzina o tym lub podobnym
nazwisku. ¯adnego oficera nosz¹cego nazwisko Schuttenbach nie
znajdujemy tak¿e w sk³adzie oso-
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bowym wspomnianego regimentu szeklerskiego. Specjaliœci
z Uniwersytetów w Lipsku i Wiedniu dowodz¹, ¿e nazwisko
„Schuttenbach” (z niem. „zasypany, zagruzowany potok”) powsta³o co prawda w po³udniowej czêœci strefy niemieckojêzycznej,
ale najprawdopodobniej jako t³umaczenie z jêzyka obcego, ze
s³owiañskim wp³ywem w pocz¹tkowym cz³onie. Po latach bezskutecznych poszukiwañ korzeni rodziny Marius von Schuttenbach jest ca³kowicie przekonany, ¿e nazwisko to nie istnia³o przed
1779 rokiem i zosta³o wtedy wymyœlone w celu kreacji nowej to¿samoœci zupe³nie innej osoby.
Uprawdopodabnia to legendê rodzinn¹, powtarzan¹ od pokoleñ wœród polskich Szuttenbachów osiad³ych na Kujawach, jakoby Johann Ernest by³ w rzeczywistoœci polskim magnatem (wymieniany jest ród Potockich herbu Pilawa, co jêzykowo pasuje
do „von Bach”), który po dokonaniu zabójstwa w czasie gry w karty uciek³ do Austrii, przyj¹³ nowa to¿samoœæ (niemieckie nazwisko Schuttenbach) i wróci³ do Polski. W innej wersji legendy kujawskiej opowiadano, ¿e pierwszy przodek zabi³ na zamku
w £añcucie rosyjskiego oficera, uciek³ do Austrii, przyj¹³ now¹
to¿samoœæ i wróci³ do Polski. Niektórzy historycy s¹dz¹, ¿e tego
rodzaju exodus móg³ mieæ raczej pod³o¿e polityczne.
W drugiej po³owie XVIII wieku oko³o 100 przedstawicieli polskiej arystokracji i szlachty uciek³o do Austrii, Dalmacji, Wenecji i Turcji, powracaj¹c do Polski dopiero w koñcu lat 70. XVIII
wieku. Do emigracji i zmiany nazwiska móg³ zostaæ zmuszony
jeden z aktywnych uczestników konfederacji barskiej z lat
1768–1772. Ród Potockich herbu Pilawa by³ bardzo rozrodzony
i nie s¹ dobrze znane ze Ÿróde³ losy wszystkich jego przedstawicieli nale¿¹cych do pokolenia Johanna Ernesta Schuttenbacha,
wœród których byli tak¿e emigranci polityczni. Oprócz najbardziej znanych Pilawitów, byli tak¿e mniej zamo¿ni Potoccy herbu Œreniawa i Potoccy herbu Szeliga. Jeden z nich – Wawrzyniec
Potocki herbu Szeliga by³ jednym z g³ównych organizatorów konfederacji barskiej (poleg³ w bitwie pod Charchowem 25.06.1771).
W dniu 3.11.1771 r. konfederaci podjêli nieudan¹ próbê zamachu na króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, która zakoñczy³a siê ca³kowit¹ kompromitacj¹, ale odbi³a siê g³oœnym echem
w kraju i zagranic¹. Dwa lata póŸniej – w sierpniu 1773 r. w g³oœnym procesie s¹d sejmowy skaza³ trzech organizatorów zama-

14

Aleksandrów wczoraj i dziœ

chu – Walentego £ukawskiego, Kazimierza Pu³askiego i Stanis³awa Strawiñskiego na karê œmierci przez œciêcie. Wyrok wykonano tylko w przypadku pierwszego ze skazanych, bo pozostali
dwaj zbiegli za granicê. Pozosta³ych uczestników zamachu w liczbie oko³o 30 skazano na banicjê i infamiê. Mo¿e by³ wœród nich
tajemniczy przodek Schuttenbachów? Znane s¹ przypadki powrotu po latach do kraju niektórych skazanych wtedy „królobójców” pod zmienionymi nazwiskami (Strawiñski). Inni wybierali
do¿ywotni¹ emigracjê (Pu³aski).
Kazimierz Pu³aski – konfederat barski, skazany zaocznie na
œmieræ we wspomnianym procesie „królobójców”, po upadku konfederacji przebywa³ przez jakiœ czas w Pary¿u pod przybranym
nazwiskiem Korwin. W 1774 roku pojawi³ siê we W³oszech, sk¹d
wyruszy³ przez Wenecjê i Dalmacjê do Turcji. Dalsze koleje jego
losów zwi¹zane s¹ z histori¹ Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zaci¹gn¹³ siê na s³u¿bê walcz¹cych o wolnoœæ Amerykanów, w randze genera³a brygady Armii Kontynentalnej. Kazimierz Pu³aski
zorganizowa³ w 1778 roku pierwszy w tym kraju legion kawalerii, na czele którego odniós³ zwyciêstwo nad Anglikami w bitwie
pod Charleston (10.05.1779). Wœród kawalerzystów Pu³askiego
spotykamy nazwiska amerykañskie, ale tak¿e polskie, francuskie,
niemieckie, a nawet wêgierskie. Genera³ Pu³aski zmar³ w wyniku ran odniesionych w czasie oblê¿enia amerykañskiego miasta
Savannah w Georgii (11.09.1779). Dosyæ zagadkowe pozostaj¹ do
dziœ okolicznoœci jego œmierci i miejsce pochówku. Kazimierz Pu³aski sta³ siê, obok Tadeusza Koœciuszki, najwa¿niejszym polskim
bohaterem rewolucji amerykañskiej, symbolem ofiarnej walki „o
wolnoœæ nasz¹ i wasz¹”, twórc¹ amerykañskiej kawalerii narodowej. Do dziœ w pierwsz¹ niedzielê paŸdziernika odbywa siê najwiêksza w USA polonijna parada Pu³askiego (Pulaski Parade) na
5. alei w Nowym Jorku…
Wspominam tu o Kazimierzu Pu³askim tak¿e dlatego, ¿e niektóre w¹tki jego biografii pasuj¹ do tradycji rodzinnej Schuttenbachów. Wspomniany ju¿ niemiecki genealog – Bertrand von Moritz (inflancki potomek Johanna Ernesta von Schuttenbacha), na
podstawie nie znanych dziœ Ÿróde³ dowodzi³, ¿e Johann Ernest, nim
przyj¹³ nazwisko Schuttenbach, walczy³ jako oficer w wojnie o niepodleg³oœæ Stanów Zjednoczonych Ameryki do 1779 roku. Mimo
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zupe³nego przemilczenia polskiego okresu w ¿yciu Johanna Ernesta, von Moritz szuka³ go pocz¹tkowo w szeregach ¿o³nierzy polskich z krêgu Tadeusza Koœciuszki, mo¿e rownie¿ w otoczeniu Kazimierza Pu³askiego, musia³ wiêc mieæ jakieœ wskazówki Ÿród³owe
w tym kierunku. Wobec negatywnego wyniku tych poszukiwañ zacz¹³ badania w szeregach najemników heskich, jednak rownie¿
bez zadowalajacych rezulatatów. Ostatecznie autor ten wskaza³
jako przodka Schuttenbachów niejakiego Martinusa Smitha, urodzonego w miejscowoœci Baja na Wêgrzech. Z oczywistych przyczyn niemiecki genealog, pisz¹cy za czasów Hitlera, wola³ przemilczeæ polskie w¹tki biografii swoich przodków, nawet jeœli by³y
mu znane. Marius von Schuttenbach s¹dzi, ¿e trop amerykañski
jest dosyæ prawdopodobny, jednak nieco inaczej rozwi¹zuje pewne
kwestie szczegó³owe. Oto jego wersja: Przodek Szuttenbachów,
którego prawdziwego nazwiska nie znamy, móg³ z powodów politycznych wyemigrowaæ z Polski po upadku konfederacji barskiej
i zaci¹gn¹æ siê na s³u¿bê Jerzego Waszyngtona. Mo¿liwe, ¿e by³
jednym z oficerów wspomnianego legionu Pu³askiego. W 1779 roku, gdy w wyniku królewskiej amnestii fala polskich emigrantów
powraca³a do kraju, jednym z nich móg³ byæ Johann Ernest – przodek Schuttenbachów. Wróci³ jednak do Polski ju¿ pod zmienionym nazwiskiem, legitymuj¹c siê austriackim glejtem oficerskim.
Mo¿liwe, ¿e w okresie wygnania przebywa³ przez jakiœ czas w Dalmacji, st¹d fa³szywe miejsce urodzenia wymienione w glejcie. W³aœnie w Monarchii Habsburskiej naj³atwiej by³o wtedy uzyskaæ czy
kupiæ sobie now¹ to¿samoœæ. Mo¿na tu podaæ przyk³ad Maurycego Augusta Beniowskiego, bohatera poematu Juliusza S³owackiego, króla Madagaskaru, jednej z najbarwniejszych postaci swojej
epoki, który w pewnym okresie swej dzia³alnoœci wystêpowa³ pod
zmienionym nazwiskiem, pos³uguj¹c siê fa³szywymi austriackimi
dokumentami. Hipotezê o polskim i szlacheckim pochodzeniu tej
rodziny potwierdzaj¹ pewne wzmianki w Ÿród³ach rosyjskich i amerykañskich z XIX wieku, wspominaj¹ce uparcie o pochodzeniu
Schuttenbachów „ze starej polskiej szlachty”.
Zdaniem Tomasza Pietrasa, mo¿liwe s¹ tak¿e inne t³umaczenia zagadkowych pocz¹tków rodziny von Schuttenbach. Mogli
Schuttenbachowie pochodziæ z rodziny plebejskiej, polskiej czy
austriackiej, o szlacheckich aspiracjach, a austriacki list ¿elaz-
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ny i ta rodzinna legenda to próba uwiarygodnienia ich rzekomego szlacheckiego pochodzenia. Warto zwróciæ uwagê na przypadek zas³u¿onego aleksandrowskiego burmistrza – Gedeona Goedela, ¿yj¹cego niemal wspó³czeœnie z Johannem Ernestem, który
choæ z pochodzenia bez w¹tpienia by³ spolonizowanym Austriakiem i plebejem, próbowa³ wylegitymowaæ siê przed carsk¹ heroldi¹ jako szlachcic wêgierski z Siedmiogrodu, a ostatecznie
w 1849 roku otrzyma³ „przyznanie szlachectwa”, o które stara³
siê od lat, na podstawie stopnia oficerskiego ojca Amadeusza
– lekarza sztabowego w wojsku polskim. Zdarza³y sie wreszcie
w tych czasach równie¿ przypadki kreowania nowej to¿samoœci
dla nieœlubnych dzieci p³ci mêskiej, narodzonych w zamo¿nych
familiach szlacheckich. Jak by³o w tym wypadku, pewnie nie dowiemy siê nigdy.
Opuszczaj¹c armiê austriack¹, Johann Ernest wyemigrowa³
(a mo¿e powróci³?) do Polski. W lutym 1781 r. spotykamy go
w miejscowoœci Czerniejewo ko³o Gniezna, gdzie w latach
1771–1775 powsta³ piêkny póŸnobarokowy pa³ac, wzniesiony dla
genera³a Jana Lipskiego herbu Grabie. Nie znamy stosunków jakie mog³y ³¹czyæ przyby³ego z Austrii oficera z polskim genera³em, ani powodów jego przybycia w te strony. Byæ mo¿e bra³ udzia³
w pracach wykoñczeniowych pa³acu. W wyprawie do Polski towarzyszyli ojcu jego dwaj najstarsi synowie – Franciszek oraz
Bernard, urodzeni na terenie Austrii. W 1781 r. w Czerniejewie
przysz³a na œwiat ich m³odsza siostra – Apolonia Wiktoria, pochodz¹ca zapewne z drugiego ma³¿eñstwa ojca z nieznan¹ bli¿ej
Ann¹ Mari¹. Franciszek Schuttenbach, który 18.07.1813 r. poœlubi³ Katarzynê z domu Hildebranck¹, jest prawdopodobnie antenatem wszystkich polskich Szuttenbachów mieszkaj¹cych na
Kujawach. Niektórzy z nich po 2. wojnie œwiatowej osiedlili siê
na tzw. ziemiach odzyskanych, inni wyemigrowali za chlebem do
Stanów Zjednoczonych.
Wracaj¹c do biografii Johanna Ernesta von Schuttenbach
– 1.06.1790 r. uzyska³ on królewski przywilej od ostatniego z polskich monarchów – Stanis³awa Augusta Poniatowskiego na wykonywanie zawodu geometry (mierniczego), który rok póŸniej
– 16.06.1791 r. zosta³ oblatowany w aktach s¹du grodzkiego
w Ostrzeszowie. Nie wiemy, czy Johann Ernest prowadzi³ w tym
czasie jak¹kolwiek dzia³alnoœæ zawodow¹ jako mierniczy, nie s¹
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dot¹d znane ¿adne przeprowadzone przez niego pomiary ani wykonane plany, w przeciwieñstwie do prac jego syna Bernarda, który odziedziczy³ zawód po ojcu.
Nastêpny epizod ¿ycia protoplasta Schuttenbachów jest równie
zagadkowy – w 1794 lub 1795 r. opuœci³ Polskê, osiedlaj¹c siê w dalekiej Kurlandii (obecnie £otwa), wœród Niemców ba³tyckich. Na
temat przyczyn tego kroku mo¿emy tylko snuæ przypuszczenia
– mo¿e planowa³ karierê na terenie Imperium Rosyjskiego, bardzo wówczas otwartego dla urzêdników i wojskowych o niemieckim rodowodzie, albo mia³ jakieœ nieznane nam porachunki z Prusakami, którzy w wyniku 2. i 3. rozbioru Polski w latach 1793–1795
objêli swym panowaniem œrodkow¹ czêœci¹ Polski. Wyjazd na pó³noc w tym w³aœnie czasie wygl¹da raczej na pospieszn¹ ucieczkê
przed nowymi w³adzami zaborczymi. Ju¿ w 1797 r. Johann Ernest
zosta³ odnotowany w spisie szlachty kurlandzkiej. Przebywa³ wówczas w miejscowoœci Wahnen, na terenie dzisiejszej £otwy. Ze Ÿróde³ wiemy tak¿e o jego pobycie w Blieden, Sarzen i Mitawie (obecnie ³otewska Jelgava). W 1800 r. procesowa³ siê w Mitawie
z niejakim porucznikiem von Grotthussem.
Podczas pobytu w Inflantach i Kurlandii, stanowi¹cych na pocz¹tku XIX wieku tzw. gubernie nadba³tyckie Imperium Rosyjskiego, Johann Ernest von Schuttenbach odnalaz³ swoje kolejne
partnerki ¿yciowe. Przed 1795 r. jego trzeci¹ ¿on¹ zosta³a And¿elika von Sakowicz, pochodz¹ca zapewne ze szlachty litewskiej. Znamy trójkê dzieci z tego ma³¿eñstwa: Katarzynê Salomeê El¿bietê
(ur. 6.01.1795), And¿elikê El¿bietê (ur. w 1794 lub 1795, zm. w niemowlêctwie) oraz Aleksandra Augusta (ur. w 1798). Po œmierci
And¿eliki Johann Ernest zwi¹za³ siê ponownie 28.08.1799 r. z Ann¹ Ma³gorzat¹ z domu Heinsius, wdow¹ po ³owczym dworskim
Rohde. Ma³¿eñstwo to pozosta³o bezdzietne i zosta³o rozwi¹zane
przed 1802 r. Johann Ernest von Schuttenbach pod koniec ¿ycia
osiad³ w miejscowoœci Auksudy ko³o Lajzewa (obecnie Laiuva) na
Litwie, stanowi¹cej wówczas tak¿e czêœæ Imperium Rosyjskiego.
Na Litwie o¿eni³ siê po raz ostatni ze znacznie m³odsz¹ od siebie,
bo urodzon¹ w 1775 lub w 1776 r. szlachciank¹, Ann¹ Karolin¹
z domu Brechdel (lub Broedel) z Auksudy. Z ma³¿eñstwa tego metryki urodzeñ odnotowa³y a¿ dziewiêcioro dzieci. Ostatnich synów
sp³odzi³ Johann Ernest w zaawansowanym ju¿ wieku – maj¹c oko³o 70 lat. Mo¿na wymieniæ jego piêciu synów z tego mal¿eñstwa:
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Podpisy Rafa³a Bratoszewskiego i Bernarda von Schuttenbacha

Edwarda (ur. i zm. w 1802), Georga Philipa (ur. 25.10.1809), W³adys³awa (ur. w 1815, zm. w wieku 2 lat), Antona Johanna (ur.
13.05.1817), Ernsta Gustava (ur. 15.06.1819) oraz córki: Florentynê And¿elikê (ur. w 1805 r., zm. w Rosji), Annê Rozaliê (ur.
8.11.1807) i Juliannê Apoloniê (ur. w 1811, zmar³¹ w Ameryce)
oraz Adelajdê Aleksandrinê (ur. 18.06.1813, zmar³¹ w ³otewskiej
Rydze w 1901). Prawdopodobnie w³aœnie tam, z dala od granic Pol-
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ski, Johann Ernest von Schuttenbach zmar³ w 1822 r. Jego ostatnia ma³¿onka prze¿y³a go o prawie 40 lat. Nie wiemy, czy pod koniec ¿ycia Johann Ernest utrzymywa³ jakiekolwiek kontakty ze
starszymi synami i ich rodzinami, pozostawionymi w £ódzkiem
i na Kujawach. Potomkowie Johanna Ernesta z ostatniego ma³¿eñstwa wtopili siê w œrodowisko Niemców ba³tyckich i rozwijali
swe kariery na £otwie oraz w Rosji, m.in. w stolicy Imperium
– Sankt Petersburgu. Niektórzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Jeden z jego prawnuków – Rudolf zosta³ rozstrzelany
przez bolszewików przed 1939 r., inny by³ bia³ogwardzist¹, walczy³
podczas I wojny œwiatowej na froncie rumuñskim i zosta³ internowany na jakiejœ wyspie na terenie póŸniejszej Jugos³awii… czyli
prawie dok³adnie tam sk¹d 200 lat wczeœniej móg³ wyemigrowaæ
pierwszy znany antenat rodziny.

Bernard
– mierniczy, który rozplanowa³ Aleksandrów
Bernard von Schuttenbach urodzi³ siê w 1773 r. gdzieœ na terenie
Monarchii Habsburskiej. Datê jego urodzin znamy tylko z danych
poœrednich – metryki urodzenia jego syna Józefa (podano wiek
ojca). Austriê jako kraj urodzenia podali cz³onkowie jego rodziny
i s¹siedzi ksiêdzu, sporz¹dzaj¹cemu akt zgonu Bernarda pó³ wieku póŸniej. To ogólne okreœlenie kraju nie pozwala jednak sprecyzowaæ, o któr¹ czêœæ rozleg³ej monarchii tu chodzi – Austriê œcis³¹, Czechy, Wêgry, Chorwacjê, Tyrol, a mo¿e… Galicjê (czyli
ziemie zabrane Polsce rok wczeœniej w 1. rozbiorze). Bernard jako kilkuletni ch³opiec przeniós³ siê do Polski wraz z ojcem – Johannem Ernestem i zamieszka³ pocz¹tkowo w wielkopolskim Czerniejewie (nieopodal Gniezna). Po ukoñczeniu odpowiednich
kursów i uzyskaniu zezwoleñ zosta³, podobnie jak ojciec, mierniczym (czyli, jak wtedy mówiono – geometr¹). Zawód ten by³ wówczas najczêœciej domen¹ drobnej szlachty i czêsto bywa³ dziedziczony z ojca na syna. Bernard Schuttenbach na prze³omie stuleci
(dok³adna data nie zosta³a dot¹d ustalona) poœlubi³ m³odsz¹ od
siebie o oko³o 7 lat Mariannê z Rozeckich. Nastêpnie Bernard wraz
z rodzin¹ zamieszka³ przez jakiœ czas w KoŸlu (ko³o Bratoszewic
w gminie Stryków). W 1805 r. wykona³ mapê granic dóbr KoŸle,
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która zachowa³a siê do dziœ w warszawskim Archiwum G³ównym
Akt Dawnych. Mo¿e w³aœnie zlecenie mu tej pracy spowodowa³o
zmianê miejsca zamieszkania i przybycie rodziny w nasze strony.
Pobliskie Bratoszewice to gniazdo rodowe Bratoszewskich herbu
Sulima – rodziny szlacheckiej, z której wywodzi³ siê przysz³y za³o¿yciel Aleksandrowa. Mo¿liwe wiêc ¿e jego znajomoœæ z Rafa³em
Bratoszewskim datuje siê w³aœnie z tych czasów. W niedalekiej wsi
Sadówka (gmina Stryków) 8.05.1806 przyszed³ na œwiat najstarszy syn Bernarda i Marianny – Jan, który zmar³ jako niemowlê.
W KoŸlu urodzi³ siê miêdzy 9 i 11.05.1807 ich drugi syn – Stanis³aw Florian, który tak¿e nie do¿y³ swoich pierwszych urodzin. Dopiero trzeci z synów, urodzony 5.07.1809 Józef Kalasanty Bona-

Plan osady Wierzbno-Aleksandrów
autorstwa Bernarda von Schuttenbacha 1818 roku
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wentura Schuttenbach, prze¿y³ ojca i zosta³ po latach jego g³ównym spadkobierc¹. Bernard mia³ te¿ trzy córki – Ludwikê, Mariannê (ur. 1814) oraz Cecyliê (ur. 1816). Mê¿em Ludwiki zosta³
niejaki Myszkowski, Marianna w 1832 r. poœlubi³a Augustyna Czurabskiego, zaœ Cecylia w 1836 r. zosta³a wydana za Franciszka Walentego Zimermana z Aleksandrowa.
Bernard von Schuttenbach nawi¹za³ wspó³pracê ze wspomnianym ju¿ polskim szlachcicem – Rafa³em Bratoszewskim, który
przed 1818 r. powierzy³ mu odpowiedzialne zadanie rozplanowania nowej osady miejskiej o charakterze przemys³owym (sukienniczym), w po³udniowej czêœci nabytych przez siebie niedawno dóbr ziemskich Bru¿yca Wielka, przy drodze Zgierz–
–Lutomiersk, nieopodal wsi Wierzbno. Z zadania tego, jak ju¿
wiemy, antenat aleksandrowskich Szutenbachów, wywi¹za³ siê
znakomicie. Nowa osada otrzyma³a nazwê Aleksandrów £êczycki (obecnie £ódzki) oraz prawa miejskie w 1822 r. Miasto to by³o wielokrotnie wizytowane przez carów Rosji – Aleksandra I oraz
Miko³aja I i w³adze autonomicznego Królestwa Polskiego, m.in.
Stanis³awa Staszica, wzbudzaj¹c podziw swym racjonalnym rozplanowaniem, w pe³ni zgodnym z idea³ami obowi¹zuj¹cymi w tej
epoce. Dowodzi to dobrego przygotowania fachowego, profesjonalizmu i talentu geometry. Nazwisko mierniczego Bernarda de
Schuttenbach figuruje w legendzie najstarszego zachowanego
planu centrum Aleksandrowa z 12.08.1818 oraz na drugim z planów nowej osady, datowanym na 1821 r. Szczególnie interesuj¹cy jest ten pierwszy plan, dot¹d nie publikowany, czytamy:
Plan gruntów przez JW. Rafa³a Bratoszewskiego, sêdziego pokoju
powiatu or³owskiego, dziedzica Bru¿ycy Wielkiej, Wierzbny etc. na
zabudowania i ogrody przeznaczonych koœcio³owi, organiœcie i do
szko³y na Wierzbny czyli Alexand (…) le¿¹cych. Dnia 12 sierpnia
roku 1818, a przez geometrê Bernarda de Schuttenbacha na kartê
dnia tego¿ i roku przeniesionych.
Na planie widaæ aleksandrowski Rynek i najwa¿niejsze ulice – Koœcieln¹ (dziœ Wojska Polskiego), £ódzk¹ (Pabianicka i Wierzbiñska), szosê do Zgierza (ul. Warszawska) i Lutomierska (ul. 11
Listopada), pusty plac w miejscu gdzie stanie nied³ugo ratusz
i jatki, koœció³ parafialny z dzwonnic¹, budynek plebanii, szko³y,
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zabudowania szpitala, cmentarz na wschodnim krañcu osady
z kaplic¹, sady i ogrody proboszcza, organisty i nauczyciela oraz
dzia³ki przeznaczone dla tkaczy – pod zabudowê i ogrody, czêœciowo ju¿ zabudowane. Mamy tu wiêc obraz miasta w niemal
momencie jego powstania, dok³adnie datowany, jakby pierwszy
etap rozplanowania nowej osady. Uwagê zwraca tak¿e nazwa podana w legendzie – Wierzbna, tak mia³o pocz¹tkowo nazywaæ siê
powstaj¹ce miasteczko. Innym nieco pismem dopisa³ ktoœ nieco
póŸniej nawê Aleksandrów, któr¹ ostatecznie postanowiono
ochrzciæ osadê. Nazwa miasta Aleksandrów wyst¹pi³a, ju¿ bez
¿adnych poprawek, na drugim z wymienionych planów autorstwa
Bernarda Schuttenbacha z 1821 r. Plan ten obejmuje ca³e powstaj¹ce miasto w nadanych mu granicach.
Wed³ug tradycji rodzinnej Szutenbachów – potomków Bernarda ¿yj¹cych do dziœ w Aleksandrowie, w jednym z dwóch miejscowych koœcio³ów (katolickim œw. Rafa³a lub ewangelickim) mia³a siê znajdowaæ tablica pami¹tkowa jemu poœwiêcona. Moim
zdaniem chodzi tu raczej o koœció³ œw. Rafa³a, bo nasz mierniczy
zas³u¿y³ siê aleksandrowskiej parafii w momencie jej powstania,
wytyczaj¹c na zlecenie dziedzica – fundatora plac pod koœció³,
cmentarz i plebaniê. Za swe zas³ugi zwi¹zane z za³o¿eniem miasta Bernard von Schuttenbach otrzyma³ od Rafa³a Bratoszewskiego na w³asnoœæ koloniê Zimna Woda, po³o¿on¹ na po³udniowy-wschód od wsi Bru¿yca Wielka. Widnieje ona ju¿ na mapie
Prus Po³udniowych Davida von Gilly, wydanej w Berlinie w latach 1802–1803. W aktach notariusza zgierskiego – Stokowskiego zachowa³a siê umowa z 2.06.1824 r. zawarta miêdzy dziedzicem Rafa³em Bratoszewskim a Bernardem Schuttenbachem,
w której ten pierwszy przekaza³ mierniczemu oko³o 10,7 ha
w Zimnej Wodzie. Zosta³a ona potwierdzona w dokumencie
z 19.12.1825 r. – notarialnym rozliczeniu spadku po œmierci za³o¿yciela Aleksandrowa. Czytamy w niej:
We wsi Bru¿ycy Wielkiéy w domu pod nr 1 Rafa³ Bratoszewski
w nagrodê za pomiar BW Bernardowi de Schuttenbach nadaie mu
wiecznem prawem w nagrodê Jego pracy Gruntu zawartego przy granicy z Koloni¹ zwan¹ Grabieniec do wsi Ka³y zwaney nale¿¹cey
w Boru zwanym £omany Las czyli Zimna Woda do dóbr Bru¿ycy
wielkiej nale¿¹cy morgów osiemnaœcie miary staropolskiej.
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Zimna Woda by³a to osada bardzo niewielka – w 1827 r. liczy³a
zaledwie 7 domów i 61 mieszkañców. Nie mog³a wiêc przynosiæ
znacznych dochodów w³aœcicielowi. Mo¿liwe, ¿e w ten sam sposób Bernard uzyska³ tak¿e pewne place w samym Aleksandrowie
przy ulicy Pabianickiej, które jeszcze do dziœ w czêœci znajduj¹ siê
w rêkach jego potomków. Bernard von Schuttenbach zmar³ ju¿
jako wdowiec we wsi Zimna Woda pod Aleksandrowem 1.02.1852
r. Zosta³ pochowany prawdopodobnie w Aleksandrowie, na miejscowym parafialnym cmentarzu katolickim, który sam przed laty wytyczy³. Jego nagrobek nie zachowa³ siê niestety do naszych
czasów. Mo¿liwe te¿, ¿e móg³ po œmierci spocz¹æ nie na cmentarzu za miastem, a pod posadzk¹ koœcio³a parafialnego œw. Rafa³a, w uznaniu zas³ug dla fundacji parafii, podobnie jak Rafa³ Bratoszewski.

Dalsze pokolenia
Wszyscy Szutenbachowie
¿yj¹cy dziœ w ró¿nych zak¹tkach Aleksandrowa, w Zimnej Wodzie oraz w £odzi
– to potomkowie w linii prostej syna Bernarda – Józefa Kalasantego Bonawentury Schuttenbacha (ur.
5.07.1809 w KoŸlu) i Marianny D¹browskiej. Ma³¿eñstwo to zosta³o zawarte
w Zgierzu 28.06. 1834 r.
Marianna okreœlana jest
w metrykach jako „urodzona”, a wiêc by³a szlachciank¹. Prawdopodobnie pisa³a
siê z którejœ z podzgierskich
wsi nosz¹cych nazwê D¹brówka (Wielka, Malice, Sowice, Strumiany), które ju¿
od XVI wieku mocno rozdrobnione, stanowi³y dome-

Jan (dziadek) przed II wojna œwiatow¹
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nê drobnej szlachty zaœciankowej. Józef wraz
z rodzin¹ zamieszka³
w odziedziczonej po ojcu
Zimnej Wodzie, gdzie
zmar³ po 1855 r. Prze¿y³
¿onê, która odesz³a, jak
odnotowa³y
metryki,
23.01.1845 r. Józef Kalasanty Bonawentura by³
ostatnim przedstawicielem rodziny, który podpisywa³ swym nazwiskiem
w oryginalnej wersji jêzykowej – jako „ (von)
Schuttenbach”. Okreœlano go w metrykach koœcielnych jako „szlachetnie urodzonego”, co
dowodzi jego szlacheckiego pochodzenia, lub
przynajmniej takich aspiracji. Pozycja maj¹tkowa
Schuttenbachów nie by³a
Jan, dziadek, syn Marcelego, prawnuk
jednak ju¿ wtedy zbyt wyBernarda W szkole oficerskiej
soka, a w nastêpnych pow St. Petersburgu (1914 r.)
koleniach rodzina uleg³a
dalszej pauperyzacji. Wspomniany Józef Schuttenbach zarabia³
na ¿ycie jako nauczyciel w wiejskich szko³ach w D¹brówce (pod
Zgierzem) oraz w Kowalewicach (obecnie gmina Parzêczew). Co
ciekawe – jego patron – œw. Józef Kalasanty, ¿yj¹cy w XVII wieku za³o¿yciel zakonu pijarów, jest uwa¿any za patrona wszystkich
uczniów i nauczycieli. Rodzina bardzo szybko ca³kowicie siê spolonizowa³a, spolszczaj¹c tak¿e w ci¹gu XIX i XX wieku brzmienie nazwiska rodowego do formy Szutenbach (ga³¹Ÿ aleksandrowska) lub Szuttenbach (ga³¹Ÿ ³ódzka). Polonizacji sprzyja³y ich
polskie ma³¿eñstwa, szlacheckie koneksje i wp³yw lokalnego œrodowiska. Bardzo istotne by³o tak¿e wyznanie rzymsko-katolickie, odró¿niaj¹ce ich od licznych w tej okolicy, zarówno na wsiach
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jak i w mieœcie, niemieckich osadników wyznania ewangelicko-augsburskiego (luterañskiego). Podobne zjawisko szybkiej polonizacji mo¿na zaobserwowaæ np. w katolickiej rodzinie Kolbe.
Pradziad œw. Maksymiliana – Pawe³ Kolbe pochodzi³ z tkackiej
rodziny czesko-austriackiej osiad³ej oko³o 1840 r. w Zduñskiej
Woli, a nastêpnie w Pabianicach.
Józef Kalasanty Bonawentura Schuttenbach pozostawi³ z ma³¿eñstwa z Mariann¹ z D¹browskich co najmniej czterech synów
i trzy córki – Eleonorê Helenê (ur. 7.04.1835), Emiliê Annê (ur.
10.07.1848) oraz Józefê (ur. 14.05.1851). Najstarszy z synów
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Józefa Kalasantego to Roman Bernard (ur. 10.08.1837), który
prawdopodobnie zmar³ w dzieciñstwie. Drugi z braci pod wzglêdem starszeñstwa – Feliks Antoni (ur. 3.05.1843) odziedziczy³
majêtnoœæ rodzinn¹ w Zimnej Wodzie, gdzie osiad³. Jego potomkowie mieszkaj¹ tam do chwili obecnej. Trzeci z braci – Marceli
(ur. 22.12.1845, zm. 1915) to przodek rodziny Szuttenbachów
mieszkaj¹cych w £odzi. Jego wnukiem w prostej linii by³ Stanis³aw Szuttenbach (1901–1985), zwany przez rodzinê i przyjació³
Stasiem – Fajk¹. By³ on oficerem Wojska Polskiego, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i zas³u¿onym ¿o³nierzem Polski Podziemnej w okresie II wojny œwiatowej. Walczy³
w Powstaniu Warszawskim, na Powiœlu, jako zastêpca dowódcy
4. kompani VIII zgrupowania Armii Krajowej, wchodz¹cego
w sk³ad Zgrupowania „Krybar”.
Najm³odszy z braci – Jan Aleksander (ur. 8.10.1853, zm.
20.04.1925) przeniós³ siê do s¹siedniego miasteczka Aleksandrowa. ¯yj¹cy obecnie aleksandrowscy Szutenbachowie to potomkowie tego¿ Jana i Salomei Jasiñskiej. Na koniec chcia³bym zaapelowaæ do cz³onków rodziny Szutenbachów mieszkaj¹cych
w naszym mieœcie, aby na ³amach kolejnego numeru „Aleksandrów wczoraj i dziœ” podjêli trud opisania losów w³asnych i swoich
bezpoœrednich przodków, ich z pewnoœci¹ interesuj¹cych i burzliwych, wojennych oraz powojennych ¿yciorysów, aby doprowadziæ tê sagê rodzinn¹ a¿ do czasów nam wspó³czesnych.

