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Abstract

From the Studies of Prosopography of Rus’ Elites in the 12th Century:  
Izbygnev Ivachevych

The article is an attempt to create a short biography of Izbygnev Ivachevych, who represented 
political elites of the Principality of Halych. Sources attest to his activity between 1152 and 1158. 
We can presume that he was born in the mid-1120s at the latest in the Przemyśl land to Rus’-Polish 
parents. He started his political career in the court of Prince Volodymyrko Volodarovych back when 
the latter was still ruling over Przemyśl, and in the early 1150s he took up the post of voivode. After 
Volodymyrko’s death he served his son, Yaroslav Volodymyrkovych, and was in the closest circle 
of the Halych ruler. Sources mention him for the last time in 1158, when he acted as envoy to the 
Kyiv Prince Izyaslav Davidovich. He died not earlier than in late 1158.
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Studia prozopograficzne nad elitami ruskimi, a przede wszystkim nad elitami 
ziemi halickiej, do niedawna nie wzbudzały zainteresowania badaczy1. Dopie-
ro w ostatnich latach zaczęły pojawiać się opracowania poświęcone wybranym 

1 Do początku XXI w. jedyną taką pracą był przyczynek I. Krypiakiewicza o tysięczniku Dem-
janie: І. Крип’якевич, Де був Демян тисяцьким? Причинок до історії урядів в Галичині першої 
половини XIII віку, „Записки Наукового Товариства імені Шевченка”, т. 67, 1905, s. 1–3.  
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postaciom, działającym na tym terenie w XIII w2. Ukazały się także pierwsze 
wyniki badań nad dwunastowiecznymi urzędnikami księstwa halickiego3. 

Elity polityczne ziemi halickiej XII w, w odróżnieniu od elit wieku XIII, w za-
chowanych źródłach przedstawione wyjątkowo nielicznie. Główne źródło do 
dziejów Rusi w XII w. – Latopis kijowski – tylko sporadycznie opisuje wydarzenia 
w księstwie halickim. Koncentruje się przy tym na postaciach Rościsławowiczów 
i prawie całkowicie pomija reprezentantów innych warstw społecznych, w tym 
także najbliższe otoczenie miejscowych książąt. Owe otoczenie w większości 
narracji latopisarskich „ukryte” jest pod ogólnymi określeniami „Галичане” lub 
„Галичьскии мужи”4. Sprawę dodatkowo komplikuje brak materiału aktowego, 
epigraficznego czy sfragistycznego z tego okresu. 

Mimo takiej specyfiki źródeł (a raczej ich braku), zawarte w nich informacje 
pozwalają wyłonić niektórych przedstawicieli elit halickich XII w. Jedną z takich 
postaci uchwytnych w źródłach, jest Izbygniew Iwaczewicz, urzędnik Wołodymyr-
ka Wołodarewicza i Jarosława Wołodymyrkowicza. W niniejszym opracowaniu 
przyjrzę się bliżej jego postaci.

Izbygniew Iwaczewicz odnotowany został jedynie na stronach Latopisu kijow-
skiego, gdzie występuje dwukrotnie pod określeniami osobistymi „Избъıгнѣвом̑ же 
съ Ивачевичемъ”5 i „Избигнѣва”6. 

2 Zob. np.: А. Толочко, О галицком боярине Жирославе, его венце и убожестве, w: Ruthenica, вип. 
5, Київ 2006, s. 252–255; A. Петрик, Про формування боярських родів у період княжіння династії 
Романовичів, w: Княжа доба: історія і культура, вип. 1, Львів 2007, s. 115–122; М. Волощук, Невідомі 
сторінки біографії Володислава Кормильчича (1214–1232 рр.), „Вісник Прикарпатського університету. 
Історія”, вип. 16, 2009, s. 29–39; М. Волощук, Доброслав Суддич: спроба біографічного нарису, w: 
Карпати: людина, етнос, цивілізація, вип. 2, Івано-Франківськ 2010, s. 20–31; М. Волощук, „Филя 
древле прегордыи” / Filia Supruniensis. Маловідомі сюжети з історії Галицької землі першої половини 
ХІІІ століття, w: Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича, Львів 2011 
(Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, вип. 20), s. 189–196; М. Волощук, 
Просопографічні студії битви під Ярославом 17 серпня 1245 року, w: Данило Романович і його часи, за 
ред. В. Нагірного і М. Волощука, Івано-Франківськ–Краків 2017 (Colloquia Russica. Series II, vol. 3), s. 
103–122; A. Jusupović, Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów (ok. 1205–1269), Kraków 
2013; A. Jusupović, Udział elit Polski i Rusi w zawieraniu umów międzynarodowych w pierwszej połowie 
XIII wieku, w: Polska, Ruś i Węgry: X–XIV wiek, red. D. Dąbrowski, A. Jusupović, T. Maresz, Kraków 2018, 
s. 5–88; V. Nagirnyy, Antroponimizacja etnonimu „Лѧхи” na Rusi w XI–XIII w., w: Rus’ and Poland (10th–
14th centuries). Publication from the 9th International Scientific Conference, Przemyśl, 5th–8th December, 2018, 
eds. V. Nagirnyy and T. Pudłocki, Krakow 2019 (Colloquia Russica. Series I, vol. 9), s. 197–205. 

3 Zob. np.: В. Нагірний, Звенигородський воєвода Іван Халдеєвич. Просопографічні замітки, 
w: Княжа доба: історія і культура, вип. 13, Львів 2019, s. 94–98; В. Нагірний, Коснятин 
Сірославич і Володислав Кормильчич: кілька міркувань про можливу спорідненість, w: 
Фортеця: збірник заповідника „Тустань”, кн. 4, Львів 2020, s. 255–263.  

4 Ипатьевская летопись, w: Полное собрание русских летописей [dalej: ПСРЛ], т. 2, Санкт-
Петербург 1908, kol. 315–317, 411, 448, 463, 498, 500, 505, 509, 546–549, 577, 660–665. O podobnej 
sytuacji w XIII w., zob.: O. Баран, Мешканці міст у термінології Галицько-Волинського літопису, 
w: Княжа доба: історія і культура, вип. 4, Львів 2011, s. 119–138.   

5 Ипатьевская летопись, kol. 449. Zob. też: Московский летописный свод конца XV в., 
w: ПСРЛ, т. 25, Москва–Ленинград 1949, s. 55 („Избъıгнѣвом Ивачевичим”); Летопись по 
Воскресенскому списку, w: ПСРЛ, т. 7, Санкт-Петербург 1856, s. 57 („Избъıгнѣвом Ивачевичем”).

6 Ипатьевская летопись, kol. 497.



5ZE STUDIÓW NAD PROZOPOGRAFIĄ ELIT RUSKICH W XII WIEKU: IZBYGNIEW IWACZEWICZ  

Imię bojara podane zostało w narzędniku („Избъıгнѣвом̑”) i dopełniaczu 
(„Избигнѣва”). Nie ulega wątpliwościom, że w mianowniku wybrzmieć miało 
jako Izbygniew („Избигнѣв”). Należy do grupy dwuczłonowych antroponimów 
słowiańskich i opiera się na rdzeniu „гнев” („gniew”). Pierwszy człon imienia ma 
charakter złożony i łączy w sobie wyraz „из” („od”) i „быти” („być”)7. Zapewno 
oznaczało człowieka, który pozbył się gniewu. 

Analiza obszaru występowania imienia osobowego Izbygniew zaświadcza, że 
jest to jedyny znany przykład funkcjonowania tego antroponimu w środowisku 
ruskim8. Rozpowszechniony był natomiast w sąsiednich ziemiach polskich, gdzie 
spotyka się już w drugiej połowie XI w.9 i szeroko udokumentowany od wieku 
XIII10. Fakt ten, jak się zdaje, wskazywać może na to, że imię urzędnika halickiego 
pochodzi właśnie z polskiego zasobu antroponimicznego, co w pogranicznych 
z Polską ziemiach ruskich nie było niczym nadzwyczajnym11.  

Ustalenie filacji Izbygniewa, mimo podania jego patronimu – „Ивачевичемъ” 
– jest bardzo trudne. W literaturze naukowej spotkać można opinie, że mógł on być 
synem wojewody dźwinogrodzkiego Iwana Chałdejewicza12, znanego z artykułu 
rocznego 6654 (1146/1147) Latopisu kijowskiego13. Takie zdanie nie ma jednak 
poważniejszego uzasadnienia i bazuje jedynie na podobieństwie imion Iwacz 
i Iwan, co słusznie zauważył Piotr Stefanowicz14. W literaturze naukowej nie ma 
zgodności co do tego, czy imiona te rzeczywiście są powiązane15, czy mają różną 

7 T. Skulina, Staroruskie imiennictwo osobowe, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 
1974, s. 10, 16, 20; П. П. Чучка, Слов’янські особові імена українців: історико-етимологічний 
словник, Ужгород 2011, s. 198. 

8 Zob.: Н. М. Тупиков, Словарь древне-русскихъ личныхъ собственныхъ именъ, Санкт-
Петербург 1903, s. 166; T. Skulina, Staroruskie imiennictwo osobowe, cz. 2, s. 177; M. Wójtowicz, 
Древнерусская антропонимия XIV–XV вв. Северо-Восточная Русь, Poznań 1986, s. 211, 225, 
271; П. П. Чучка, Слов’янські особові імена українців, s. 198.  

9 Anonima tzw. Galla Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich, wyd. K. Maleczyński, w: Monu-
menta Poloniae Historica. Seria II, t. 2, Kraków 1952, s. 68 i nn; Лаврентьевская летопись, w: ПСРЛ, 
т. 1, Ленинград 1926–1928, s. 281. Ciekawe, że latopisarz przekazał imię polskiego księcia Zbigniewa 
właśnie jako „Избъıгнѣвъ”. Zob. też: K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 2004, s. 182.

10 W. Taszycki, Najdawniejsze polskie imiona osobowe, Kraków 1925, s. 108; Słownik 
staropolskich nazw osobowych, red. i  wstęp W. Taszycki, t. 6: V–Ź, Wrocław–Warszawa–Kraków, 
1981–1983, s. 291–293 (Zbygniew, Izbygniew, Zbyhniew). Pojedyncze przykłady występowania 
tego imienia można spotkać również w Czechach. Zob.: J. Pleskalová, Tvoření nejstarších českých 
osobních jmen, Brno 1998, s. 140 (Sbygneu, 1207).

11 Na rzecz takiego przypuszczenia dodatkowo świadczyć mogą aktywne kontakty kulturalne 
państwa Rościsławowiczów z sąsiednimi księstwami polskimi. O tym szerzej: F. Sielicki, Polsko-
ruskie stosunki kulturalne do końca XV wieku, Wrocław 1997, s. 34–52. 

12 В. Т. Пашуто, Черты политического строя Древней Руси, w: Древнерусское государство 
и его международное значение, Москва 1965, s. 67.  

13 Ипатьевская летопись, kol. 320. Szerzej o nim, zob.: В. Нагірний, Звенигородський 
воєвода Іван Халдеєвич, s. 94–98.  

14 П. Стефанович, Отношения князя и знати в Галицком и Волынском княжествах до конца 
XII в., w: Средневековая Русь, вып. 7, Москва 2007, s. 183–184. 

15 А. А. Зализняк, Древненовгородский диалект, 2-е издание, переработанное с учетом 
материала находок 1995–2003 гг., Москва 2004, s. 384, 612. 
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etymologię16. Ważny jest jednak fakt, że latopisarz, któremu dobrze było znane 
imię Iwan17, nazwał Izbygniewa nie Iwanowicz, lecz Iwaczowicz. Trudno uznać 
tę różnicę za przypadkową. Wydaje się logiczne, że z punktu widzenia autora ru-
skiego były to imiona osobne. Późniejsze   przykłady występowania antroponimu 
Iwacz18 również skłaniają do wniosku, że nie był on tożsamy z imieniem Iwan. 
W związku z powyższym uważam, że nie ma poważniejszych podstaw dla tezy 
o związkach rodzinnych Izbygniewa Iwaczewicza i Iwana Chałdejewicza i że 
ojcem pierwszego uważać należy osobę po imieniu Iwacz. Próby jej odnalezie-
nia rozbijają się jednak o zupełne milczenie źródeł na temat Iwaczów, żyjących 
w drugiej połowie XI czy pierwszej połowie XII w19. W związku z powyższym 
uznać należy, że filacji Izbygniewa nie da się wyjaśnić.

Kończąc rozważania nad pochodzeniem Izbygniewa chcę zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden ważny moment. Jak było zaznaczono, imię bojara należało naj-
prawdopodobniej do polskiego zasobu antroponimicznego. Z kolei patronim 
„Ивачевичемъ” ma ruską etymologię. Być może zatem takie połączenie imienia 
i patronimu nie jest przypadkowe i świadczy o pochodzeniu Izbygniewa z mie-
szanego małżeństwa Rusina i Polki. Oczywiście jest to tylko hipoteza, którą 
potwierdzić, jak i sprostować nie pozwala obecny stan źródeł. 

Pierwsze informacje na temat Izbygniewa Iwaczewicza datowane są na rok 
6660 (1152/1153)20. Wówczas książę kijowski Izjasław Mścisławowicz zorga-
nizował wielką koalicję przeciwko swojemu rywalowi, władcy halickiemu Wo-
łodymyrkowi Wołodarewiczowi, do której wciągnął książąt wołyńskich i króla 
węgierskiego Gejzę II. Głównym obiektem ataku sojuszników stał się Przemyśl. 
Wprawdzie, książę halicki próbował stawiać opór i bronić brodów na Sanie, lecz 
przewaga koalicjantów była tak znacząca, że wojska Wołodymyrka poniosły cał-
kowitą klęskę21. Jak informuje autor Latopisu kijowskiego, książę halicki „токмо 
единъ оутече . съ Избъıгнѣвом̑ же съ Ивачевичемъ . в городъ Перемъıшль”22. 
Ostatecznie konflikt został załagodzony drogą dyplomatyczną – Wołodymyrko 
złożył przysięgę Izjasławowi i obiecał zwrócić szereg grodów, zdobytych przez 
niego kilka lat wcześniej23. Opis tej kampanii zawierają także inne latopisy ruskie, 

16 T. Skulina, Staroruskie imiennictwo osobowe, cz. 2, s. 72, 173.
17 Именной и географический указатель к Ипатьевской летописи, w: ПСРЛ, т. 2, Москва 

1998, s. XV. 
18 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, под ред. и с предисл. А. 

Н. Насонова, Москва–Ленинград 1950, s. 64, 86, 268, 316. 
19 Nazwa osobowa Iwacz pojawia się po raz pierwszy dopiero w 1186 r. w Nowogrodzie. Ibidem, 

s. 38, 228. Znana była wyłącznie na Rusi, przede wszystkim w ziemi nowogrodzkiej. 
20 Ипатьевская летопись, kol. 449. 
21 Ibidem, kol. 446–449; Лаврентьевская летопись, s. 336–337.
22 Ипатьевская летопись, kol. 449. „i tylko sam jeden uciekł ze Zbigniewem Iwaczewiczem 

do grodu Przemyśla”. Tłumaczenie za: Latopis kijowski. 1118–1158, przeł. E. Goranin, Wrocław 
1995, s. 114.

23 Ипатьевская летопись, kol. 449–454; Лаврентьевская летопись, s. 337.
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zarówno wcześniejsze jak i późniejsze, ale większość z nich nie podaje żadnych 
informacji na temat Izbygniewa Iwaczewicza24. Imię bojara spotkać można jedynie 
na stronach Moskiewskiego zwódu latopisarskiego końca XV wieku25 i Latopisu 
woskresieńskiego26.

Wydarzenia 1152 r. w ziemi halickiej i klęska Wołodymyrka pod Przemyślem 
są dobrze znane w historiografii27, w związku z czym nie ma potrzeby raz jeszcze 
ich analizować. Podkreślę tylko jeden istotny moment, dotyczący Izbygniewa 
Iwaczewicza. Został on wymieniony obok swojego władcy jako jedyny, któremu 
udało się uratować po klęsce wojsk Wołodymyrka nad Sanem, i przedostać się 
razem z księciem do Przemyśla. Oczywiście w tym przypadku słów latopisarza 
nie należy traktować dosłownie jakoby z całego wojska księcia halickiego ocalał 
jedynie Izbygniew. Najwyraźniej chodziło tylko o najbliższe otoczenie Woło-
dymyrka. Jest to ważny fakt, pozwalający na przypuszczenie, że Izbygniew był 
bliskim współpracownikiem halickiego Rościsławowicza. 

Źródła nie wymieniają funkcji, jaką pełnił przy dworze swojego księcia. Wy-
daje się jednak, że można ją zrekonstruować. Przebywanie u boku księcia w cza-
sie kampanii wojskowej oraz wyróżnienie przez latopisarza, pozwalają z dużą 
wiarygodnością mówić, że należał do grona wyższych dowódców wojskowych. 
Najprawdopodobniej był jednym z wojewodów Wołodymyrka.       

Nie wiadomo dokładnie, jak potoczyły się losy Izbygniewa po śmierci Wo-
łodymyrka Wołodarewicza, która nastąpiła niedługo po klęsce pod Przemyślem 
(115328). Logiczne wydaje się, że od razu przeszedł na służbę do Jarosława, syna 
Wołodymyrka, i był jednym z „Галичьскыӕ мужи”, którzy wsparli młodego 
księcia i dowodzili oddziałami halickimi w bitwie pod Trembowlą w 1153 r.29

Takie przypuszczenie może potwierdzić kolejna wzmianka latopisarska o Izby-
gniewie, datowana na rok 6667 (1159/1160). Tym razem bojar halicki wymieniony 
został w związku ze „sprawą Berładnika”. Wówczas Jarosław Wołodymyrkowicz 
rozpoczął aktywne działania przeciwko swojemu głównemu rywalowi, byłemu 
księciu dźwinogrodskiemu Iwanowi Rościsławowiczowi, znanemu jako Berładnik. 
Ostatni w tym czasie znalazł schronienie przy dworze księcia kijowskiego Izja-
sława Dawidowicza. Żeby skłonić Izjasława do wydania Iwana, Jarosław uzyskał 

24 Zob.: Лаврентьевская летопись, s. 336–337; Радзивилловская летопись, w: ПСРЛ, т. 38, 
Ленинград 1989, s. 124; Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою 
летописью, w: ПСРЛ, т. 9, Санкт-Петербург 1882, s. 192–193; Latopis hustyński, opracowanie, 
przeł. H. Suszko, Wrocław 2003, s. 138.  . 

25 Московский летописный свод конца XV в., s. 55. 
26 Летопись по Воскресенскому списку, s. 57.
27 Zob. np.: І. Шараневич, Исторія Галицко-Володимирской Русы оть найдавнейших времен 

до року 1453, Львов 1863, s. 43; М. Грушевський, Історія України-Руси, т. 2, Київ 1992, s. 
430–431; І. П. Крип’якевич, Галицько-Волинське князівство, Київ 1984, s. 75–76; Л. В. Войтович, 
Галицько-волинські етюди, Біла Церква 2011, s. 337. 

28 Л. Войтович, Княжа доба на Русі: портрети еліти, Біла Церква 2006, s. 333. 
29 Ипатьевская летопись, kol. 466.
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wsparcie całego szeregu książąt ruskich: czernichowskiego Światosława Olgowicza, 
smoleńskiego Rościsława Mścisławowicza, włodzimierskiego Mścisława Izjasła-
wowicza, nowogrodzko-siewierskiego Światosława Wsiewołodowicza oraz króla 
węgierskiego Gejzy II i książąt polskich. Wskutek działań dyplomatycznych księcia 
halickiego, do Kijowa przybyło liczne poselstwo, reprezentujące wymienionych 
władców, na czele z posłańcem Jarosława, Izbygniewem: „послаша послъı Киеву 
къ Изѧславу Двд҃вичю. Ӕрославъ Галичьскии Избигнѣва . Ст҃ославъ Ѡлго-
вич̑  Жирослава Иванковича . Ростиславъ и Мьстиславич̑ чема . Мьстиславъ 
Изѧславичь . Жирослава Васильевича Ӕрославъ Изѧславичь . Ѡнофрьӕ . 
Володи[меръ] Андрѣевича . Гаврила Васильевич̑ Ст҃ославъ Всеволодичь 
Киӕнина . король мужа своего . и ѿ Лѧховъ мужь свои”30. Pomimo  szeroko 
zakrojonych starań, misja Izbygniewa nie doprowadziła do oczekiwanego skutku 
i Izjasław Dawidowicz odmówił wydania Iwana Rościsławowicza księciu halic-
kiemu31. Według ustaleń Nikołaja Bierieżkowa, w rzeczywistości wydarzenia te 
miały miejsce w roku 1158/115932. 

W odróżnieniu od opisu kampanii przemyskiej, latopisarz ruski w cytowanym 
wyżej artykule nie podał patronimu Izbygniewa. Mimo tego raczej nie wypada 
wątpić, że była to ta sama postać, co w artykule 6660 (1152/1153) r. Nietypowe 
dla dwunastowiecznej Rusi imię posłańca, a także przynależność do dworu syna 
Wołodymyrka, Jarosława, pozwala przekonująco utożsamiać go z Izbygniewem 
Iwaczewiczem.

Tym razem latopisarz określił funkcje Izbygniewa – był posłem Jarosława do 
władcy kijowskiego Izjasława Dawidowicza. Wybór Izbygniewa na reprezentanta 
księcia halickiego pozwala przelać światło na jego rolę i znaczenie w otoczeniu 
Jarosława. Jak już było zaznaczone, misja Izbygniewa miała na celu uzyskanie  
zgody księcia kijowskiego na wysłanie do Halicza byłego księcia dźwinogrodskie-
go, Iwana Berładnika. Faktycznie Wołodymyrkowicz wymagał wydania w jego 
ręce innego Rurykowicza, który na dodatek miał takie same prawa do części 
ziemi halickiej co Jarosław. Przy okazji pamiętać należy, że nie była to pierwsza 
podjęta przez Wołodymyrkowicza próba schwytania Iwana Rościsławowicza. Rok 
wcześniej z taką misją do Kijowa wysłani zostali książę (?) Świętopełk i woje-
woda Kosniatyn Sirosławycz „съ многою дружиною”, lecz wrócili do Halicza 

30 Ibidem, kol. 497. „I posłali posły do Kijowa do Iziasława Dawidowicza: Jarosław halicki 
– Zbigniewa [Iwaczewicza], Światosław Olegowicz – Żyrosława Iwankowicza, Rościsław 
[Mścisławicz] i Mścisław Iziasławicz – Żyrosława Wasylewicza, Jarosław Iziasławicz – Onufrego, 
Włodzi[mierz] Andrzejowicz – Gawryłę Wasylewicza, Światosław Wsiewołodowicz – Kijowianina, 
król – męża swojego i od Lachów mężów ich”. Tłumaczenie za: Latopis kijowski. 1118–1158, s. 141.  

31 Ипатьевская летопись, kol. 497. Zob. też: Л. В. Войтович, Галицько-волинські етюди, s. 194.
32 Н. Г. Бережков, Хронология русcкого летописания, Москва 1963, s. 170–171. 
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bez Berładnika33. Niepowodzenie misji Świętopełka i Kosniatyna pokazało, że 
osiągnięcie celu, który stawiał przed swoim otoczeniem Jarosław, wcale nie było 
łatwe i wymagało od posła dużych zdolności dyplomatycznych. Umiejętności 
mogły jednak nie wystarczyć, dlatego miały one być poparte wysoką rangą i sta-
tusem społecznym osoby wysłanej do Kijowa. Wydaje się zatem logiczne, że na 
reprezentanta Jarosława wybrana była osoba odpowiadająca obu tym wymaganiom. 
Powyższe rozważania pozwalają wysnuć wniosek, że w czasach misji kijowskiej 
Izbygniew zajmował przy dworze halickim jedno z wyższych stanowisk (ty-
sięcznik? wojewoda?) i należał do najbardziej wpływowych postaci w otoczeniu 
Jarosława. 

Po 1158/1159 r. latopisy ruskie nie podają więcej żadnych informacji na temat 
Izbygniewa Iwaczewicza, co nie pozwala prześledzić jego dalszych losów. Nie 
zachowały się także żadne informacje o powiązaniach rodzinnych bojara halickiego 
– w źródłach nie występują osoby z patronimem Izbygniewicz, czy ewentualnie 
Zbygniewicz z drugiej połowy XII czy nawet z pierwszej połowy XIII w. 

Bardzo trudno też ustalić stan majątkowy Izbygniewa Iwaczewicza. Bez wątpie-
nia, jako osoba z najbliższego otoczenia władcy Halicza, musiał  posiadać znaczne 
dobra w ziemi halickiej. Hipotetycznie poszukiwać ich można by w okolicach 
stołecznego Halicza, gdzie zachowały się ślady całego szeregu grodzisk i dwo-
rów obronnych należących do bojarów halickich34 lub w okolicach Przemyśla, 
z którym jest związana pierwsza wzmianka o Izbygniewie. Takie poszukiwania 
jednak nastręczają ogromnych trudności, gdyż w absolutnej większości zarówno 
nazwy tych grodów, jak i ich właścicieli nie odnotowano w źródłach pisanych czy 
chociażby w ustnej tradycji.  

*   *  *

Poświadczony źródłowo okres działalności Izbygniewa Iwaczewicza obejmuje 
lata 1152–1158. Narracja latopisarska 6660 (1152/1153) r. pozwala uważać, że 
wówczas należał do najbliższego otoczenia księcia halickiego Wołodymyrka Wo-
łodarewicza i mógł być jednym z jego wojewodów. Opierając się na ustaleniach 
Adriana Jusupovića35 można uważać, że w chwili objęcia stanowiska wojewody 
miał już przynajmniej 25–27 lat, więc przyszedł na świat najpóźniej w połowie 

33 Ипатьевская летопись, kol. 488. Szerzej o tej misji Kosniatyna, zob.: В. Нагірний, Чи 
галицький воєвода Коснятин Сірославич був причетний до появи назви міста Снятина, w: 
Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис, вип. 33, Івано-Франківськ 
2020, s. 30–39.

34 Śladów takich grodzisk w okolicy stolnego grodu ziemi halickiej zachowało się dużo, co 
poświadczają dane archeologiczne, zob. np: В. И. Довженок, Селища и городища в окресностях 
Галича, w: Краткие сообщения института археологи АН СССР, вып. 4, Киев 1955, s. 12–13; 
Б. П. Томенчук, Галич і Мала Галицька земля ХІІ–ХІІІ ст. Історична топографія городищ, 
Івано-Франківськ 2016.    

35 A. Jusupović, Elity ziemi halickiej i wołyńskiej, s. 91.
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lat 20. XII w. Pochodzić mógł z ziemi przemyskiej, z mieszanego małżeństwa 
rusko-polskiego. Wydaje się, że karierę polityczną rozpoczął przy dworze Woło-
dymyrka, jeszcze w okresie jego rządów w Przemyślu. Po śmierci księcia służył 
jego synowi, władcy halickiemu Jarosławowi Wołodymyrkowiczowi. W 1158 r. 
sprawował funkcje posła do Kijowa, po czym zniknął z kart źródeł. Data śmierci 
Izbygniewa nie jest znana, można jednak domniemywać, że jego zgon nastąpił 
nie wcześniej, jak w końcu 1158 r. 
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