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Szanowni Państwo,
każdy jubileusz, jak i XV Spotkanie Rodzin noszących nazwisko Koziej, skłania
do podsumowań. Stąd też moje podsumowanie wiedzy na temat pochodzenia nazwiska Koziej, a tym samym i naszych rodzin.
Te poszukiwania zaczęły się nieco wcześniej, bo w 1999 roku od spotkań z moimi chińskimi przyjaciółmi interesującymi się historią Azji, w tym Chin i jego
pogranicza. Następnie uległy istotnemu przyspieszeniu po roku 2001, gdy
dołączyli do mnie śp. Kazimierz i jego syn Jerzy Mirosław Koziejowie z Elbląga. Obaj już od 1995 roku podjęli się opracowania Genealogii Rodziny Koziej,
w czym wydatnie wspierali ich po roku 2002 członkowie naszego Stowarzyszenia: mój ojciec Stanisław Koziej z Lublina, Florian Koziej z Gdyni, Renata
Koziej-Firgolska z Lublina czy Aleksander Kozij z Wrocławia. To właśnie Kazimierz zwrócił naszą uwagę na temnika nazwiskiem Koziej, odnotowanego
pod rokiem 1280 w latopisie halicko-wołyńskim.
Nasze coroczne Spotkania Rodziny, organizowane od 2004 roku, ściągające
przedstawicieli rodzin Koziej, mieszkających w Polsce, na Ukrainie i na Słowacji, stały się przyczynkiem do bliższego zainteresowania się historią Europy
środkowo-wschodniej, w tym wpływom przedstawicieli społeczności Orientu na losy: Królestwa Węgier, Cesarstwa Bułgarów czy Królestwa Serbii. W ten
sposób dotarłem do szczegółów bitwy pod Adrianopolem w Tracji z 1205
roku, w której to wojska IV wyprawy krzyżowej zostały rozbite przez wojska
bułgarsko-wołosko-kumańskie, dowodzone przez temnika Kodża/Kotzasa.
Niezwykle owocna w moich poszukiwaniach jest współpraca z Eugenem
Kozej z Miedzylaborca (Słowacja), który w latach 2008-2016 dostarczył mi
wielu materiałów na temat zasiedleń rodzin Kozej/Kozey/Kossey na obszarze
wschodniej Słowacji i który zainicjował korespondencję z przedstawicielami
Kazachstanu. To z tego źródła otrzymaliśmy informację na temat klanu Kodża
i pozycji tego klanu w całej historii Kazachstanu. Od nich też pochodzi informacja na temat dowódcy Kodż, jednego z generałów armii kalifatu Abbasydów, która w bitwie pod Taraz w roku 751, rozbiła chińską armię dynastii Tang.
Nie bez znaczenia jest też korespondencja z przedstawicielami rodzin wywodzących się z Ziemi Lubaczowskiej: Nestorem Koziy, Andrijem Koziy i Yurijem
Hryvna ze Lwowa oraz Aleksandrem Kozij z Wrocławia, dzięki którym otrzymałem informacje o zasiedleniach rodzin Koziej/Kuzij i licznych toponimach
Kozijivka, występujących na Ukrainie. To oni zasugerowali zwrócenie mojej uwagi na intrygująco brzmiący toponim Kuzijskij Massiv w Karpatach,
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na pograniczu ukraińsko-węgiersko-rumuńskim. Wiele informacji udało
mi się zebrać dzięki wyprawom historycznym organizowanym wspólnie ze
śp. Rastysławem Sawczukiem.
Chcę również podkreślić wagę mojej współpracy z historykami: dr. Edwardem Gigilewiczem z KUL i prof. Krzysztofem Skupieńskim z UMCS, dzięki którym dwukrotnie w roku 2004 i 2012, na spotkaniach Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w Lublinie mogłem przedstawić mediewistom ośrodka lubelskiego moje hipotezy na temat wpływu społeczności
wschodnich na dzieje i heraldykę Ziemi Lubelskiej. Od uczestniczących
w spotkaniach mediewistów uzyskałem kilka wskazówek dotyczących kierunków dalszych poszukiwań.
Wiele do moich poszukiwań wniosły również prace historyków ośrodka warszawskiego: prof. Dariusza Dąbrowskiego i dr. Karola Kollingera, a w szczególności prace i spotkania z dr. Adrianem Jusupovićem, pracownikiem Instytutu
Historii PAN, od którego otrzymałem najświeższe tłumaczenia i obszerne interpretacje dotyczące latopisów, a także skany stron najstarszych dokumentów z widniejącym na nich nazwiskiem temnika Kodż.
Jak zatem Państwo widzicie, moje opracowanie „Władztwo Kodża. Ród Koziej na traktach wschodnich i południowych Europy” jest efektem współpracy
z wieloma pasjonatami historii naszego rodu oraz historykami, którzy wyrazili chęć udzielenia pomocy amatorowi, za jakiego się uważam. Jest również
efektem stałego poparcia jakie odczuwam od Was, uczestników naszych corocznych Spotkań Rodziny.
Opracowanie to chcę poświęcić mojemu Ojcu, śp. Stanisławowi Koziej, który rozbudził we mnie zainteresowanie historią i który zawsze wspierał mnie
w poszukiwaniach dotyczących pochodzenia naszego rodu.

Grzegorz Koziej
Shenyang, Chiny, marzec 2019
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Ród Koziej na traktach wschodnich
i południowych Europy
Jak wspominałem we wstępie do piątej części „Historii nazwiska Koziej”, wobec nielicznej literatury dotyczącej migracji i obecności społeczności Orientu
na terenie Królestwa Polski i państw ościennych, dla zrekonstruowania czasu i kierunku migracji rodu Koziej, musimy posłużyć się prozopografią1 . Prozopografia to metoda badań historycznych, polegająca na zbiorczej analizie
danych dotyczących przedstawicieli określonej grupy (najczęściej elit politycznych i społecznych). Analizie poddawane są jednostki reprezentujące te
grupy w określonym społeczeństwie, śledzi się ich związki rodzinne, rodowe,
towarzyskie i społeczne, aby w oparciu o te fragmenty informacji zrozumieć
ich drogę kariery, prowadzącej do posiadania i wykonywania władzy w tym
społeczeństwie.
Kierując się zasadami tej pomocniczej dyscypliny historii, zbiorę zatem
i przedstawię raz jeszcze fakty związane z nazwiskiem Koziej, zaczerpnięte ze: średniowiecznych kronik, archiwalnych dokumentów, herbarzy czy
współczesnych opracowań, aby na tle zachodzących ówcześnie procesów, mających wpływ na wydarzenia polityczne czy społeczno-gospodarcze, zrozumieć warunki, w których przedstawiciele rodu Koziej podejmowali lub byli zmuszeni do podejmowania decyzji dotyczących migracji.
Dla potwierdzenia obecności przedstawicieli rodu Koziej na tak zrekonstruowanych kierunkach migracji, przedstawię lokalizacje przetrwałych do dzisiaj
toponimów, wywodzących się od nazwiska Koziej.
Ta migracja rozpoczęła się w X lub XI wieku, gdzieś na rozległych terenach Kazachstanu i jego pogranicza z Iranem. Przebiegała poprzez stepy Azji środkowej
i Europy wschodniej, zasiedlone w owym czasie przez: Pieczyngów, Chazarów
a wreszcie Oguzów, zwanych w ruskich latopisach Torkami, by w XII wieku na
dużej zatrzymać się w południowej części Karpat. Pod koniec XIII wieku,
Prozopografia – nazwa prozopografia wywodzi się z greckiego prósopon =
osoba i grafe = piszę. Jest odrębną dyscypliną pomocniczą historii. Metoda badań
historycznych polegająca na zbiorczej analizie danych dotyczących przedstawicieli
określonej grupy (przede wszystkim elit politycznych i społecznych); nauka pomocnicza
historii zajmująca się identyfikacją człowieka w społeczeństwie, śledzeniem jego
związków rodzinnych, rodowych, towarzyskich i społecznych w aspekcie kariery,
prowadzącej do posiadania i wykonywania władzy w tymże społeczeństwie.
1
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a najpewniej w połowie XIV wieku, rody Koziej, wraz z licznymi rodami wołoskimi, migrowały poprzez: Królestwo Węgier oraz Ruś halicką i kijowską, na
północ w stronę jednoczącego się pod władzą Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów Państwa Polskiego. W dobie konsolidacji państwa,
ich doświadczenie w sztuce wojennej było nieocenione. Zaś później w czasach
Pax Jagiellonica mogli korzystać z dobrodziejstwa pokoju, jako obrońcy grodów, ochrona dróg i przejść granicznych, a w końcu jako gospodarze własnej
ziemi w założonych przez siebie osadach.
W efekcie tej wielowiekowej migracji, z przedstawicielami rodu Koziej możemy się dzisiaj spotkać na terenach od Mazowsza na północy, po rumuńskie
Satu Mare na południu, oraz od Wisły na zachodzie po Dniepr na wschodzie.
Zacznijmy zatem od czasu i miejsca, w którym po raz pierwszy w dokumentach znajdujemy nazwisko Koziej.

Kazachstan (koniec VIII w. do poł. X w.)
Kazachstan, jako kraj stepowy od dawna przyciągał ludy pasterskie i koczownicze. W I tysiącleciu p.n.e. zasiedlali go m.in. Sakowie, Usunowie i K’ang-Kii.
Prawdopodobnie nad Jeziorem Aralskim w II-III w. n.e. z połączenia różnych
elementów etnicznych kształtowali się Hunowie. W VI w. Kazachstan znalazł
się w granicach kaganatu2 starotureckiego, a po jego rozpadzie – w kaganacie
zachodnim. Po upadku w VIII w. kaganatu na obszarze Kazachstanu panowali
Turgeszowie, a w VIII-X w. mieli tu swój kaganat Turcy Karłucy. Pod rządami
Karłuków w Kazachstanie zaczął się szerzyć islam. Obok Karłuków powstały
niezależne związki plemienne Kimaków i Kipczaków, a w X-XI w. całą południowo-zachodnią część Kazachstanu zajmowało państwo tureckich Oguzów. W tym czasie inny lud turecki przybyły ze wschodu utworzył potężne
imperium Karachanidów w obszarze Kaszgarii, Siedmiorzecza i Transoksanii.
W XII w. państwo to rozbili Seldżucy i Kitanowie (zw. Karakitajami), których
część uciekła do Kazachstanu po upadku ich cesarstwa w Chinach. W połowie XII w. panowanie nad tym terenem przejęli władcy Chorezmu.
Kaganat – dawna, wschodnia forma monarchii, w której panujący władca nosił
tytuł kagana, zwanego chanem chanów lub wielkim chanem. Nazwa jest pochodzenia
mongolskiego i dotyczy konfederacji – związku plemion, ludów lub państw (podległych
lub podbitych).
2
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W 1219-21 Kazachstan, który podbili Mongołowie, znalazł się w granicach
Złotej Ordy. W XIV w. ze Złotej Ordy wydzieliła się Biała Orda i Mogolistan
(część stepowa Kazachstanu). Biała Orda w końcu XIV i do połowy XV w. była
trzonem państwa Timura i jego następców. Walki międzyplemienne w XV w.
i zmieniające się układy sił wyłoniły dwa silne ośrodki: ordę nogajską i chanat uzbecki. Ten ostatni, złożony z trzech związków plemiennych, rozpadł się
w połowie XV w., po opuszczeniu go przez plemiona uznające się za kazachskie (etnicznie tożsame z ówczesnymi plemionami uzbeckimi). Osiadły one
w Siedmiorzeczu, w dolinach rzek Czu i Talas, tworząc pierwszy chanat kazachski. W XVI w. chanat dzielił się na trzy ordy: starszą (Siedmiorzecze), średnią (środkowa część Kazachstanu) i młodszą (zachodni Kazachstan). W XVII w.
w ramach ord powstało już kilka chanatów, a podstawą gospodarki Kazachstanu było nadal pasterstwo koczownicze.
Pierwszy raz nazwisko Kodża (Qoja) pojawia się w kronikach chińskich i arabskich pod koniec VIII wieku, przy opisie kampanii Kalifatu Abbasydów przeciwko Cesarstwu Chin pod rządami dynastii Tang3 . W ramach tej kampanii,
w lipcu 751 roku, w czasie czterodniowych zmagań w rejonie miasta i rzeki
Talas4 wojska arabskie dowodzone przez Ziyad ibn Saliha rozbiły około 30-tysięczną armię chińską. Źródła arabskie mówią o maestrii sztuki wojennej Ziyad
ibn Saliha i jego wodzów. Jednym z nich był Qoja/Khodża/Kodża.
Bitwa pod Taraz, kładła kres ekspansji chińskiej w Azji Środkowej, dając jednocześnie początek silnych wpływów arabskich w tym regionie.
Opisując społeczności dzisiejszego Kazachstanu, obszaru skąd w X wieku ruszyli na południowy zachód Oguzi, a po nich Kumani, autorzy zwracają uwagę
na funkcjonujący tu system plemienny. Większość Kazachów należy do jednej z trzech ord: Ordy Starszej5 , Ordy Średniej6 i Ordy Młodszej7. Każda z nich
dzieli się na ludy i klany.
Poza tym systemem trzech ord funkcjonują jeszcze spadkobiercy Czyngischidów zwani Tore oraz Khodża/Qoja/Kodża – potomkowie arabskich kolonistów i misjonarzy, wywodzących się, jak twierdzą jej przedstawiciele, od
wodza Kodży.
3
4
5
6
7
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Działania zbrojne prowadzone były w rejonie Transoksanii (Syr Darii).
Dzisiejsze miasto Taraz.
Uli Dżuz.
Orta Dżuz.
Kisi Dżuz.

Kodża zamieszkują południe Kazachstanu i ich asymilacja przebiegała bardzo
powoli, gdyż dla podkreślenia swojej odrębności i „szlachetnej krwi” z dużymi oporami wchodzili w związki małżeńskie z przedstawicielami innych grup
społeczeństwa tego kraju.
Po rozpadzie Związku Radzieckiego, w ramach odbudowy tożsamości narodowej, kultywowana jest rola kazachskich klanów, w tym społeczności Kodża,
postrzeganej jako wojownicy wierni prawowitej władzy8 .

Tamgi i zawołania rodów kazachskich
Tamgi9 wywodzące się z prymitywnych znaków własnościowych, stosowanych przez ludy Wielkiego Stepu, miały związek z magicznymi symbolami
i praktykami szamańskimi, będąc często uproszczonym wyobrażeniem zwierzęcia, ptaka bądź elementu uzbrojenia: strzały, podkowy czy łuku. U ludów
Azji Centralnej tamgi odgrywały podobną rolę jak herby szlachty europejskiej.
Umieszczano je na pieczęciach i chorągwiach. Według legendy kirgiskiej to
Czyngis-chan nadał poszczególnym rodom tamgi wraz z towarzyszącymi im
zawołaniami. Z czasem niektóre z nich stały się godłami wspólnot państwowych.
Na kolejnych stronach przedstawiam tamgi i zawołania rodów kazachskich,
wchodzących w skład: Ordy Starszej, Ordy Średniej i Ordy Młodszej. Na samym końcu przedstawiam tamgi i zawołania dwóch elitarnych społeczności:
Tore (spadkobiercy Czyngischidów) i Kodża. Jak widzimy tamgą Tore jest trójząb – starodawny znak noszony jeszcze przez Hunów, a w Rusi – przez Rurykowiczów. Obecnie, trójząb w formie stylizowanego sokoła jest godłem Ukrainy.
Przedstawiciele Kodża noszą dwie tamgi – kosę i szablę.

Алпысбес Махсат, Ходжи в генеалогической системе казахско народа,
Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2006. -395б. С. 303-307.
8

Tamga (mong. tamag, tur. damga, tat. tamga – znak, piętno, pieczęć) – pierwotnie
znak plemienny, rodowy i własnościowy u dawnych ludów Wielkiego Stepu (scytyjskich,
sarmackich i potem mongolskich, tureckich, irańskich i ugrofińskich), używany m.in. do
oznaczania koni, bydła, sprzętów i uzbrojenia.
9
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Тамга (Родовой знак) и Уран (Родовой клич)
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Europa południowa i Drugie Państwo Bułgarskie (XII-XIII w.)
Śledząc migrację rodu Koziej, po raz drugi spotykamy nazwisko Kodża/Kotzas,
w pierwszej dekadzie XIII w., na samym początku dziejów II Państwa Bułgarskiego, pod rządami kumańskiej dynastii Asenidów.
Po upadku pierwszego Państwa Bułgarskiego w 1018 roku10 , Bizantyjczycy
rządzili Bułgarią aż do 1186 roku, podporządkowując jednocześnie Bułgarski
Kościół Prawosławny Patriarchowi Konstantynopola. W sprawy wewnętrzne
ingerowali wyłącznie, gdy oceniali, że rebelie mogą rozlać się na większy obszar kraju i zagrozić Bizancjum. Tak było w roku 1040-41 oraz w latach 70. i 80.,
gdy musieli tłumić wybuchy niezadowolenia Bułgarów z rządów Konstantynopola.
Jednak pod koniec XII wieku, gdy Bizancjum uwikłało się w szereg kampanii
wojennych z Węgrami i Serbami, przywódcy społeczności wołoskiej, bracia
Peter i Asen, pochodzenia kumańskiego, zdołali z powodzeniem poprowadzić powstanie Bułgarów, Greków i Wołochów przeciwko rządom Bizancjum.
W efekcie czego w 1186 roku Peter ogłosił się Carem Piotrem II. W następnym
roku, osłabione wojnami Bizancjum zmuszone zostało do uznania niepodległości państwa, czemu Piotr dał wyraz tytułując się Carem Bułgarów, Greków
i Wołochów, ustanawiając kumańską dynastię Asenidów, panujących w Bułgarii do 1280 roku.
Państwo bułgarskie Piotra II początkowo zajmowało obszar zbliżony do dzisiejszej Bułgarii, gdyż potęga Serbii, Węgier i Kumanów, skutecznie powstrzymywała wszelkie próby ekspansji na północ i zachód. Gdy w 1196 roku zostaje zamordowany Asen a w rok później Piotr II i Bizancjum ma nadzieję, że
ogarnięte chaosem państwo bułgarskie stanie się jego łatwym łupem, władzę
w państwie przejmuje najmłodszy brat Asena i Piotra – Kaloyan. Ten autorytarny władca, kierujący państwem bułgarskim w latach 1197-1207, mogący zawsze liczyć na pomoc Kumanów, z powodzeniem będzie kontynuował walkę
z Bizancjum.
Temu etapowi rozwoju drugiego Państwa Bułgarskiego, rządzonego przez
Kaloyana z dynastii Asenidów, chcę poświęci więcej uwagi, ponieważ pojawia
się tu wódz kumański o nazwisku Kotzas/Quoja/Kodż.

I Państwo Bułgarskie, założone przez chana Bułgarów Asparucha w 681 r. przetrwało
do roku 1018, kiedy to padło pod ciosami Bizancjum.
10
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Terytorium, na które najchętniej zapuszczali się Kumani wspierający kampanie
wojenne Kaloyana przeciwko Bizancjum, była Tracja. Z uwagi na takie zagrożenie, cesarz rozmieścił swoje wojska w Ipsali, na lewym brzegu rzeki Marica,
która stanowiła linię obrony przeciwko barbarzyńcom. Pomimo tego, wojska
bułgarskie przy wydatnym wsparciu Kumanów dwukrotnie w roku 1199 oraz
zimą 1200/1201 roku dokonały niszczących najazdów na tereny Bizancjum.
W kronikach Bizancjum podkreśla się jednak, że skala zniszczeń i okres najazdów Bułgarów i sprzymierzonych z nimi wojsk kumanskich, były wydatnie
ograniczane, z dwóch powodów. Po pierwsze – wykorzystując nieobecnośc
Kumanów na północnym brzegu Dunaju, książę halicki Roman, przeprowadzał z powodzeniem kampanie przeciwko Kumanom, niszcząc ich siedliska
– słynne białe wieże, pozostawione bez wojska. Tak zdarzyło się na przyklad
w roku 1201. Po drugie, Kumani mogli prowadzić kampanie na południu Bałkanów i na tereny Tracji, wyłącznie w okresie zimowo-wiosennym, bowiem
w upalne lata ich kilkunastotysięczna konnica cierpiała na brak paszy dla koni.
Stąd jak podkreślali kronikarze, Kumani wracali na północny przeg Dunaju,
w Karpaty na swoje górskie siedliska.
W latach 1203–1204 nastąpił okres spokoju w działaniach zbrojnych między
młodym państwem bułgarskim a Bizancjum, które coraz bardziej popadało w anarchię. Ten proces został ostatecznie przypieczętowany zdobyciem
Konstantynopola przez rycerstwo kolejnej IV wyprawy krzyżowej 12 kwietnia
1204 roku. Bizancjum, tracąc swoją państwowość na ponad pół wieku, nie było
w stanie oddziaływać na Bułgarię, a tym bardziej realizować polityki agresji.
Bizancjum upadło, zaś jego jego terytorium zostało formalnie objęte przez
Imperium Rzymskie, kierowane przez Baloudina, przewodzącego IV wyprawie krzyżowej. Elity polityczne Bizancjum zaczęły przemieszczać się do Azji
Mniejszej, ale wydaje się, że tutaj też Grecy musieliby ustąpić Rzymianom,
chcącym rozszerzyć swoją administrację również na Azję Mniejszą.
Gdy wydawało się, że wszystko już jest stracone, społeczność grecka w Tracji wznieciła powstanie i przechwyciła miasta Adrianopole i Didymotochon11.
Równocześnie powstańcy zwrócili się do Kaloyana z prośbą o wsparcie militarne, w obliczu potencjalnej kampanii krzyżowców.

Adrianopole, Hadrianopolis – dzisiejsze Edirne; Didymotochon, Didymoteicho –
miejscowość w Tracji, w dzisiejszej północno-wschodniej Grecji.
11
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Kaloyan, niezwłocznie zgromadził wojska i przemierzając kraj dotarł do Adrianopola. Wg kroniki Villehardouin’a, wojska Kaloyana składały się z Wołochów,
Bułgarów i 14-tysięcznej armii kumańskiej. Bizantyjscy kronikarze również odnotowali „przybycie niezliczonych wojsk kumańskich” 12. W tym niewątpliwie
zwrotnym momencie historii, w obliczu zagrożenia zagładą, nastąpił kres odwiecznej wrogości bułgarsko-bizantyjskiej, gdyż zarówno Grecy jak i Kaloyan
zrozumieli, że potęga militarna i administracyjna Rzymu stanowi zagrożenie
dla całego regionu.
Gdy informacje o kolejnych sukcesach powstańców dotarły do Baldouin’a, rozkazał on powstrzymać działania w Azji Mniejszej i skierować wojska w stronę
Tracji. Wkrótce Rzymianie odbili z rąk powstańców Bizye i Tzurulon (późniejszą
Sofię), a po dłuższym oblężeniu – również Arkadioupolis13. W marcu 1205 roku
armia krzyżowców dowodzona przez Baldouin’a, księcia Blois Ludwika i dożę
Wenecji Enrico dotarła pod bronione przez Greków Adrianopole. Gdy nie
powiodło się długotrwało oblężenie i próby wysadzenia murów, inicjatywę
przejęli obrońcy miasta. W środę poprzedzającą Wielkanoc 1205 roku Kaloyan wysłał oddziały kumańskie, aby sprawdzić zdolności bojowe oblegających
miasto krzyżowców. Batalia pod Adrianopolem to jeden z pierwszych, dobrze
udokumentowanych przykładów zetknięcia się techniki wojennej rycerstwa
państw stepowych z XIII wieczną techniką walki rycerstwa zachodniego.
Krzyżowcy na widok nadjeżdżającej konnicy, zwarli szyki i wkrótce powstrzymali ich atak. Następnie, widząc cofających się Kumanów, krzyżowcy przystąpili do pogoni za uciekającymi. I wtedy spadł na nich nieoczekiwanie grad
strzał. Łacinnicy nie zdawali sobie sprawy z tego, że doświadczali właśnie, charakterystycznego dla strategii wojowników państw stepowych „rozpoznania
w boju”.
Do decydującego starcia doszło 14 kwietnia 1205 roku, kiedy to Kaloyan wysłał wojska kumańskie, dowodzone przez Quoja/Kotzas’a aby stoczyły walkę
z oblegającymi miasto krzyżowcami. Polecił, aby zastosować taktykę wojsk
stepowych, która tak dobrze sprawdziła się kilka dni wcześniej, czyli pozorowanego ataku i ucieczki z jednoczesnym atakiem łuczniczym skierowanym
na ścigających. Stało się zgodnie z przewidywaniami. Zachęceni łatwym załamaniem się ataku wojsk kumańskich, krzyżowcy opuścili dogodne do obrony
pozycje i przystąpili do pościgu, wkraczając na podmokły nadrzeczny grunt.

12
13

Vasary Istvan, Cumans and Tatars – Oriental Military in the Pre-Ottoman Balcans, s. 50.
Bizye, Tzurulon, Arkadioupolis – dzisiejsze Bergoule w Tracji.
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I wtedy po ataku łuczniczym zostali okrążeni i zaatakowani przez lekką konnicę kumańską. Poległo wielu krzyżowców zrzucanych z siodeł za pomocą
włóczni lub lassa. W bitwie poległ książę Blois Ludwik, zaś zarządzający Imperium Rzymskim i dowodzący całą kampanią Boldouin, został pochwycony
i przewieziony do stolicy Bułgarii Tyrnova. Trzeci przywódca kampanii, doża
Wenecji Enrico Dandolo zdołał wyrwać się z okrążenia, ale jego pozostała armia została rozbita przez Kumanów jeszcze przed upływem roku od dnia zdobycia Konstantynopola.
Nie sposób nie doceniać historycznego znaczenia tej bitwy – pozwoliła ona
bowiem przetrwać w Azji Mniejszej Ceserstwu Nikajana, spadkobiercy całego
dziedzictwa Bizancjum, aż do czasu ponownego zdobycia Konstantynopola
przez Turków w 1261 roku.
Kaloyan nagrodził Kumanów, przekazując na ich rzecz podatki licznych miast
pod Konstantynopolem, które wcześniej zgodziły się płacić daninę na rzecz
krzyżowców.
To wywołało sprzeciw ludności bizantyjskiej, co z kolei spotkało się z trwającymi ponad dwa miesiące grabieżami prowadzonymi przez wojska Kaloyana,
w tym Kumanów. Z nadejściem letnich upałów, Kaloyan nie mogąc powstrzymać Kumanów przed powrotem na swoje letnie pastwiska na północ od Dunaju, wycofał swoje wojska z części Tracji.
Poświęcamy tyle uwagi na przedstawienie roli Kumanów w dziejach II Państwa Bułgarskiego nie tylko z uwagi na dość obszernie opisaną przez kronikarzy bizantyjskich i łacińskich strategię wojsk kumańskich dowodzonych przez
Qoja/Kotzas, ale również dlatego że w kronikach opisujących działania wojsk
Kodży, podają oni informację gdzie znajdowały się siedliska wojsk Kodży. Po
pierwsze, piszą oni że w sezonie letnim, Kumani Kodży wracali do swych siedlisk na północ od Dunaju. Ale jest jeszcze i druga informacja – siedliska te,
w czasie nieobecności wojsk stawały się obiektem agresji ze strony wojsk halickich księcia Romana Mścisławowicza. Zatem jeśli przyjrzeć się mapie Europy
Środkowej początku XIII w. łatwo zauważyć, że obszar na północ od Dunaju,
nie leżący w obszarze Królestwa Węgier, lecz na południowym pograniczu
Księstwa halickiego doby Romana to Maramuresz oraz ewentualnie Walachia,
późniejsza Kumania, w obszarze której, pół wieku później emir Nogaj założył
swoje władztwo. I tak docieramy do kolejnego etapu migracji rodu Koziej.

16

Maramuresz i Masyw Kozijski – pogranicze Królestwa Węgier,
Rusi halickiej i Kumanii (XII-XIV w.)
W północno-wschodnim zakątku historycznego państwa węgierskiego
(obecnie Rumunii), leży niewielka, górska kraina, znana ogólnie pod mianem
Maramureszu. Granice jej stykają się na północy z ziemiami Rusi halickiej, na
wschodzie z Walachią (dzisiejszą Mołdawią), a na południu z Siedmiogrodem.
W okresie wczesnego średniowiecza, Maramuresz zasiedlały niewielkie
wspólnoty wiejskie. Najczęściej pochodzenia rusińskiego, jednoczące się
w celach obronnych i handlowych. Miały charakter rolniczy, tzn. utrzymywały się z uprawy ziemi. W następnych wiekach docierali tu koloniści wołoscy,
wprowadzając kulturę hodowli bydła i owiec. I wreszcie, sprowadzani przez
królów węgierskich osadnicy niemieccy zwani Sasami, którzy pełnili tu służbę
wojskową. Osady rusińskie i wołoskie zarządzane były przez kniaziów (rum.
cneaz) lub sędziów (od łac. iudex)14 .
Badania archeologiczne wskazują skłonność ówczesnej ludności do zamieszkiwania wokół niewielkich fortec (rum. codri), budowanych z ziemi, kamienia
i drewna. Stanowiły one schronienie dla mieszkańców w razie inwazji nieprzyjaciela lub wojny. Niektóre ze wspólnot wiejskich płaciły haracze różnym napływowym, koczowniczym plemionom (Pieczyngom, Oguzom i Połowcom), których wodzowie usiłowali przejściowo tworzyć swoje władztwa na ich terenach.
Ten region pogranicza pomiędzy Królestwem Węgierskim, Księstwem halickim i Walachią od północnego wschodu zamyka Świdowiec – najrozleglejsze połoninne pasmo Zakarpacia, położone w samym sercu Karpat. I tu
dochodzimy do kolejnego (najprawdopodobniej) etapu migracji rodu Kodży/
Koziej, bowiem jednym z argumentów mogących świadczyć o osadnictwie
rodu Kodży w tym rejonie jest toponim – Masyw Kozijski (Kuzijskij Massiv).
Ale po kolei.
Interesujący przyczynek do tematu społeczności zarządzanych przez sędziów.
Andrzej Kozij ze Lwowa, z zamiłowania historyk, pisze że w dokumentach dot.
społeczności państw stepowych, nazwisko Kozij było synonimem „sprawującego sądy”.
Temat ten rozwinę w następnym rozdziale, opisującym temnika Kozija/Kodża, uczestnika
kampanii emira Nogaja i Lwa Danielewicza z 1280 roku.
14

Podobnie pisze Aleksander Kozij z Wrocławia: nazwisko Koziej czyli Kaziej to ze staro
tureckiego słowa „sędzia”. Тайны и истории фамилий: Казей „Казей – КАЗЕЕВ

КАЗЕЙ КАЗИН”. В тюркских языках многие имена повторяют названия высоких
должностей. Одно из них Казый – судья. В русском языке это имя получило
огласовку Казей. Казя – уменьшительная форма этого имениили имени
Казимир.
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Świdowiec ciężko przyrównać do jakichkolwiek gór w Europie Środkowej.
Może najbliżej byłoby do niego Bieszczadom, jednak skala tych gór jest zupełnie inna. Południowa część pasma składa się z czterech długich i szerokich płajów15, które odchodzą od głównej grani. Tu właśnie podziwiać można
bezkresne połoniny, głębokie i szerokie doliny rzeczne rozcinające kolejne
grzbiety pasma. Wśród bezkresu traw odnaleźć można, ukryte w kotłach, świdowieckie jeziora, i co ciekawe – spotkać można liczne stada dzikich koni.

Widok na najwyższy szczyt pasma – Bliźnicę, 1881 m n.p.m. (fot. Sonia Bała)

Można spytać, skąd tu, w tych wysokogórskich połoninach, są tak liczne stada dzikich koni? Pytanie stanie się tym bardziej intrygujące, gdy dodamy że,
jednym z tych najpiękniejszych, wysuniętych na południe masywów połoninnych jest Masyw Kozijski (Kuzijskij Massiv) 16 .
Dlaczego właśnie z tym toponimem łączymy domniemane siedliska wojsk
Kodży/Kotzasa/Kozija, opisywanych przez kronikarzy bizantyjskich i łacińskich?
Płaj – słowo pochodzenia wołoskiego (por. rum. plai „nie zalesiona przestrzeń
w górach”), oznaczające szeroką ścieżkę górską, zwykle niezbyt stromą, często idącą
przełęczą lub w poprzek stoku.
16
Masyw Kozijskij jest obecnie objęty statusem rezerwatu.
15
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Po pierwsze Masyw Kozijski sąsiaduje z Maramureszem i znajdującym się, na
południowy zachód od niego, słynnym północnym zakolem rzeki Cisy, które
było największą bazą osadnictwa społeczności stepowych w Królestwie Węgier. Po drugie, wysokogórskie połoniny z licznymi jeziorami i rzekami mogły
zapewnić wyżywienie dla niezliczonych stad koni i bydła. Jeżeli kronikarze piszą, że Kotzas prowadził kampanie dowodząc 14 000 konnicą, a w wyprawach
wojennych każdy wojownik musiał posiadać minimum 3 konie, to daje pojęcie jakie wymagania musiały spełniać bazy dla takich wojsk. Wreszcie przypomnijmy co piszą historycy tego regionu: Niektóre ze wspólnot wiejskich,
tych dzikich i niedostępnych terenów, płaciły haracze różnym napływowym,
koczowniczym plemionom, których wodzowie usiłowali przejściowo tworzyć
swoje władztwa na ich terenach.

Dzikie konie na połoninach Świdowca (fot. Sonia Bała)

Czy zatem toponim Masyw Kozijski jest pozostałością władztwa Kotzasa/Kozija, z którego mógł on z powodzeniem spieszyć z pomocą władcy Bułgarów
i który był w zasięgu kampanii wojsk halickich. Potwierdzeniem tej hipotezy jest udokumentowany udział wojsk dowódcy Kozija w kampaniach wojskowych prowadzonych 75 lat później przez emira Nogaja, kiedy to na mapie
Europy Środkowo-Wschodniej zaszły ogromne zmiany związane z najazdem
mongolskim. W jej wyniku księstwa Rusi uległy zniewoleniu – a jej książęta –
z mocy jarłyku chana Złotej Ordy musieli uczestniczyć w jej kampaniach woj19

skowych. Wojska mongolskie po dłuższym stacjonowaniu na równinie Pannonii, przesunęły się na wschód, a ich południową flanką stała się Walachia
i całe Naddniestrze, skąd chanowie Złotej Ordy mogli kontrolować sytuację
państw Europy Środkowej – głównie Bułgarii, w mniejszym stopniu Królestwa
Węgier – na ponad sto lat.
Jednym z najbardziej znanych animatorów utworzenia na obszarze Naddniestrza własnego państwa niezależnego od chanów Złotej Ordy był emir Nogaj17.
Jak pisałem w pierwszej części „Historii nazwiska Koziej”18 , za czasów chana
Berkego, w wojnach z Bizancjum i Ułusem Dżagatajskim, Nogaj dowodził
dziesięciotysięcznym korpusem, zwanym tumen19. Wkrótce, w 1259 roku dowodził już ofensywą na Polskę, a w 1275 – na Litwę. Był świetnym dowódcą,
o żelaznej woli i niepohamowanych ambicjach. Po śmierci chana Berkego stał
się pierwszą osobą w państwie, jeśli nie liczyć formalnej władzy chanów Złotej Ordy. Królowie Węgier, Bułgarii i Serbii słali do niego poselstwa, w trosce
o podtrzymanie dobrych stosunków.
W ramach swej samodzielnej polityki terytorialnej, emir Nogaj w 1280 r. posłał
swoje wojsko pod wodzą Kožej’a/Kodża, aby pomógł księciu halickiemu Lwowi Danielewiczowi w opanowaniu Małopolski.
Poświęcamy uwagę tej postaci, dlatego, że z jego polityką związany jest, wymieniany w ruskich latopisach, dowódca Kožej/Kodż. Ten fragment historii
Rusi halickiej i Polski doby późnych Piastów, to kolejny etap migracji rodu Koziej z Europy południowej i środkowej na północny zachód.

Kampanie dowódcy Kozieja w służbie emira Nogaja (XIII w.)
Przedstawienie kolejnego etapu migracji rodu Koziej, rozpocznijmy od przytoczenia fragmentu tłumaczenia Kroniki halicko-wołyńskiej20 , obejmującego
rok 1280.

Niezależne władztwo Nogaja. W kilku archeologicznych stanowiskach na terenie
dawnej Kumanii, odnaleziono monety z tamgą Nogaja, bite w lokalnej mennicy.
18
G. Koziej, Historia nazwiska Koziej, część pierwsza „Na skraju legendy”.
19
Tumen, dziesięciotysięczna armia, składała się z dziesięciu jednostek zwanych
mingan, te z kolei dzieliły się na setki i dziesiątki. To typowa struktura wojsk społeczności
Wielkiego Stepu.
20
A. Jusupović. Kronika halicko-wołyńska, s. 232.
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Tego roku zmarł wielki książę krakowski21 Bolesław22 dobry i spokojny,
łagodny i pokorny, braci kochający, niegniewliwy. Przeżył lata mnogie. I tak
oto w starości dobrej23 odszedł do Boga. Ciało jego przygotowawszy do
pogrzebu, złożyli w cerkwi świętego Franciszka w grodzie, w Krakowie24 .
Po śmierci wielkiego księcia Bolesława nie było komu panować w lackiej
ziemi, bowiem nie miał on syna. I zapragnął Lew ziemi dla siebie, ale
bojarzy byli silni i nie dali jemu ziemi25 . Było zaś u Bolesława synowców
5, Siemowitowicze 2, Konrad i Bolesław, a Kazimierzowicze trzej: Lestko,
Ziemomysł i Władysław26 . Bojarzy laccy wybrali sobie jednego z nich,
Lestka, i posadzili go w Krakowie na tronie Bolesława27. I zaczął panować
Lestko. Po tym zaś Lew zapragnął dla sobie części ziemi lackiej, grodów
na ukrainie28 . Pojechał do Nogaja potępionego i przeklętego prosząc go
o pomoc przeciw Lachom. On zaś dał jemu pomoc, przeklętego Kończaka
i Kozjeja i Kubatana. Zimą, która nadeszła, tak oto poszli, Lew rad poszedł
z Tatarami i z synem swoim Jerzym, a Mścisław i Włodzimierz i syn
Mamy tu do czynienia według wszelkiego prawdopodobieństwa z użyciem tytułu
Bolesława, a nie przydomkiem czy przymiotnikiem określającym cechy władcy. Dla
Rusinów był on najwyraźniej wielkim księciem krakowskim.
22
Bolesław Wstydliwy zmarł 7 XII 1279 r. co wykazał już O. Balzer (Genealogia Piastów),
s. 489-491. Zob. też K. Jasiński, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, s. 45.
23
Nader ciekawe świadectwo oceny wieku. Bolesław urodził się 21 VI 1226 r. (K. Jasiński,
Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, s. 44-45). W momencie śmierci miał więc
skończone 53 lata. Oczywiście, kronikarz mógł nie znać dokładnej daty przyjścia na świat
księcia, a książę mógł wyglądać staro.
24
Kolejny przykład bliskich relacji pomiędzy dworami piastowskimi i otoczeniem
Włodzimierza. Bolesław rzeczywiście został pochowany w krakowskim kościele
franciszkanów, a do dziś zachowała się tam jego późniejsza płyta nagrobna (K. Jasiński,
Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, s. 45-46).
25
Bardzo ciekawa uwaga źródła o planach politycznych Lwa w stosunku do Małopolski.
Na temat tej kwestii wypowiadali się np.: Literatura B. Włodarski, ; P. K. Wojciechowski,
Ugrupowania polityczne w ziemiach krakowskiej i sandomierskiej w latach 1280-1286,
„Przegląd Historyczny”, t. LXX, 1979, z. 1, s. 57-58). Nie bez pewnych usterek P. Żmudzki,
Studium podzielonego Królestwa, s. 286-288.
26
Kolejny już przykład bardzo dobrej orientacji kronikarza w stosunkach rodzinnych
Piastów. Wyliczenie może się wydać nieprawidłowe, bowiem przecież w końcu 1279
r. żyło nie trzech, lecz pięciu Kazimierzowiców. Dwóch najmłodszych, Kazimierz
i Siemowit, liczyło sobie w momencie zgonu Bolesława po kilkanaście lat (K. Jasiński,
Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, s. 95-132). Niewątpliwie nie byli więc oni
uwzględniani jako pretendenci do tronu krakowskiego.
27
LIT P. Żmudzki, Wolta w ruskiej polityce wobec Małopolski.
28
Termin „ukraina” użyty został w znaczeniu kraniec, pogranicze, analogicznie np. do
Krajny. Widzimy z tych słów redukcję planów Lwa w stosunku do pierwotnych. Teraz
chodziło już tylko o zajęcie terenów pogranicznych, co się w końcu ruskiemu władcy
udało.
21
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Mścisławowy Daniel29 poszli pod niewolą tatarską30 . I tak poszli wszyscy ku
Sandomierzowi i przyszedłszy do Sandomierza, poszli na drugą stronę rzeki
Wisły. Tu przeszli rzekę po lodzie pod samym grodem. Pierwszy przeszedł
Lew ze swoim pułkiem i synem swoim Jerzym i po nim Mscisław i syn jego
Daniel, natomiast po nich Tatarzy. I tak oto przeszedłszy, stali przy grodzie.

Strzałką zaznaczono tekst: ...pomoc, przeklętego Kończaka i Kodża i Kubatana.

Pierwsza i jedyna wzmianka na temat tego członka rodu Romanowiczów. Według
D. Dąbrowskiego, Daniel urodził się ok. 1265/1268 r. (zapewne bliżej terminu post quem)
Zmarł przed XII 1288 r., bo nie był wymieniany wśród potencjalnych spadkobierców
Włodzimierza Wasylkowicza. Imię otrzymał na cześć dziada, Daniela Romanowicza.
Z relacji jednoznacznie wynika, że książę nie pełnił podczas wyprawy odrębnych funkcji,
a jedynie towarzyszył ojcu, co potwierdza jego młody wówczas wiek (D. Dąbrowski,
Rodowód Romanowiczów, s. 231-232). Por. Wojtowycz.
30
Pierwsze w naszym źródle jednoznaczne świadectwo istnienia kontrowersji
między Mścisławem (II) i Lwem oraz wejścia pierwszego z wymienionych w sojusz
z Włodzimierzem Wasylkowiczem. Jak doskonale widać, według źródła, przyczyną tego
stanu rzeczy było odmienne podejście do relacji z Mongołami. Podejrzewamy, że kryły
się za tym także inne względy, a mianowicie opór młodszych książąt przeciw planom Lwa
zdominowania Rusi halicko-wołyńskiej.
29
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Kim zatem był dowódca wojsk tatarskich „przeklęty Kozjej”, a dokładniej
„przeklęty Kodż”? Kodż – bowiem w oryginale, kronikarz napisał: „i dał jemu
przeklętego (w dopełniaczu) Kodża”, co oznacza że nazwisko dowódcy wojsk
tatarskich (w mianowniku) brzmiało Kodż. Dopiero kolejne wersje latopisu,
zmieniły jego nazwisko z jotowaniem, tj. na rusińsko brzmiące Kozjej/Kožej.
Co o dowódcy Kozjej pisze w komentarzu Machnowiec31? Jego tłumczenie latopisu halicko-wołyńskiego zna każdy specjalista zajmujący się dziejami Rusi
halicko-wołyńskiej. A co ważniejsze, zdaniem Jusupovića, bardzo przyzwoicie
są zrobione w nim przypisy, w tym te dotyczące dowódców przysłanych przez
Nogaja dla wsparcia kampanii Lwa Danielewicza. W przypisach Machnowiec
odnotowuje:
Oczywiste, że podwładni Nogajowi wodzowie: Konczak, Koziej i Kubatan
powinni należeć do naczelników, chanów Złotej Ordy. Wyprowadzenie ich
rodowodu, wiadome za Rasz-id-din’em, pokazuje, że:
– Konczak (Kunczek) – to syn Tarbu, młodszego brata Telebugy (Tuły Buka to
chan Złotej Ordy 1280-1289);
– Kubatan (Kutuhan, Kudukhan) to ósmy syn Mengu Timura (chan Złotej
Ordy 1266-1280), młodszy brat Ałguja32 . Nb. w 1291 Ałguj, Kubatan
i Telebuga zostali zamordowani z rozkazu Nogaja;
– Koziej to (być może) Gazan, syn Ajaczi’ego, czwartego syna Kuli, Kuli
to starszy brat Kuremszy (Kurumiszi, Hurumiszi) drugi syn Urdjuja – Orda
Khana, (Orda chan to pierwszy władca Białej Ordy 1204-1280, najstarszy
syn Dżocziego i pierwszy wnuk Dżyngis Chana).
A zatem, odnośnie rodowodu Kozjeja, Machnowiec pozostawia nam pole do
domysłów.
O wiele bardziej przekonujący w swoich przypisach i przesłanych mi komentarzach, jest cytowany przez nas Jusupović. Zapytany przeze mnie o pocho-

L. Machnowiec, Litopis…, s. 480.
s. 349 Jasno, szczo pidwładni Nogajewi wojewody (khagans) Konczak Koziej
i Kubatan, powynni buły nałeżaty do naszczatkiw Zołótoordyńskych haniw. Wywczenia
innoho rodowodu, widomo z Rasz-id-dina, pokazuje, szczo:
31

32

– Konczak (Kunczek) - ce syn Tarbu, mołódszyj brat Telebugy (Tuły-Buky);
– Koziej - ce mabut Gazan, syn Ajaczi, czetwertoho syna Kuli: Kuli ce starszyj brat
Kuremszy (Kurumiszi, Hurumiszi, druhyj syn Urdjuja;
– Kubatan (Kutuhan, Kudukhan-ce wośmyj syn Mengu Timura, młódszyj brat Ałguja
(Ałkuja). U 1291 Anguj i Kubatan i Telebuga buły wbyti za nakazem Nogaja.
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dzenie dowódcy Kozieja, napisał że, w najstarszym, dostępnym do wglądu
autorom tłumaczenia, oryginale latopisu33 , nazwisko dowódcy występuje
w dopełniaczu i jest zapisane: (dał mu przeklętego) Kodża. To znaczy że w mianowniku nazwisko dowódcy brzmiało Kodż, i dopiero w późniejszych kopiach
latopisu, kopiści zmienili nazwisko, zmiękczając twarde -dż na -zi i dodając rusińską końcowkę -j. Ponadto w przekonaniu Josupovića dowódca Kodż był
temnikiem. Uzasadnia to tak:
Co do temnika, w latopisach ruskich jeżeli ktoś jest określony terminem
окаянный (bezbożny) najczęściej chodzi o temników/dziesięciotysięczników.
Był to tytuł urzędniczy odpowiadający łacińskiemu terminowi capitanaeus
provincia. Podobnie jest w przypadku Tatarów. Temnik/dziesięciotysięcznik
mógł dowodzić znacznie większymi oddziałami. W źródłach nierzadko
spotykamy się z informacją, że temnik przybył na czele z 20 000 armią.
Oczywiście niewykluczone, że był z nim drugi temnik, ale nie to jest istotne.
Wojewodą, w rozumieniu głównodowodzącego wojskiem, jest ten kto
dowodzi, liczba jest kwestią drugorzędną.
Stwierdzenia Jusupovića wnoszą do naszej hipotezy dotyczącej migracji rodu
Koziej niezwykle dużo. Odkryty w oryginale latopisu rdzeń nazwiska Kodż
(twarde -dż), staje się potwierdzeniem zwiazków: północno irańskiego dowódcy imieniem Kodż – jednego z generałów zwycięskiej bitwy pod Taraz
z 751 roku, oraz jego spadkobierców – kazachskiego rodu Kodż, zwycięskiego
dowódcy Kumanów spod Adrianopola, z 1205 roku, o nazwisku Kodż/Kotzas
i wreszcie jednego z wojewodów nazwiskiem Kodż, wspierających kampanię
Lwa Danielewicza z roku 1280.
Ale to nie jedyne wnioski płynące z komentarza Jusupovića na temat temnika
Kozieja. Jeśli Kodż pełnił funkcję wojewody (capitanaeus provincia), to zasadnym staje się pytanie gdzie jego władztwo się znajdowało. I tutaj mamy szereg
argumentów przemawiających za tym, że terenem którym mógł zawiadywać
temnik Kodż byl Maramuresz, a w szczególności Masyw Kozijski – jego połoninny fragment w samym sercu Karpat. Dlaczego tak sądzimy. Po pierwsze,
intrygujący jest toponim Kozijski przy jednoczesnym braku w literaturze informacji skąd pochodzi nazwa masywu. Po drugie, jak już wspomiałem wcześniej,
podkreślane przez historyków rumuńskich, że: niektóre ze wspólnot wiejskich,
Tłumaczenia kroniki dokonano w oparciu o dostępne Jusupovićowi fotokopie
latopisów: Chlebnikowskiego (odpis dokonany w XV/XVI w.), Hipackiego (Ipatiewskiego)
(odpis dokonany w XV w.), Jarockiego (odpis dokonany w XVII w.) i Jermołajewskiego
(odpis dokonany w XVII w.).
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tych dzikich i niedostępnych terenów, płaciły haracze różnym napływowym,
koczowniczym plemionom, których wodzowie usiłowali przejściowo tworzyć
swoje wladztwa na ich terenach.
Czy zatem występujący w latopisie temnik Kodż/Koziej, pochodzący ze
wschodu, sprawujący funkcję wojewody, capitanaeus provincia w czasie wojny oraz funkcję sądowniczą w czasie pokoju nie spełnia warunków aby jego
województwo znajdowało się na połoninach Karpat?
Dalszych argumentów potwierdzających hipotezę, że władztwo Kodży znajdowało się w Karpatach w okolicach Masywu Kozijskiego, przynosi odpowiedź na pytanie: dlaczego temnik Kodż został skierowany przez emira Nogaja, do wsparcia kampanii Lwa Danielewicza, wraz z dwoma innymi temnikami,
będącymi, jak wiemy z przypisów Machnowca, Czyngischidami, skoro nie jest
potwierdzone pochodzenie Kodża od Czyngis Chana?
Jeśli w naszej hipotezie migracji zakładamy, że Kodż/Kotzas, dowódca 14-tysięcznej konnicy spod Adrianopola (z roku 1205) i temnik Kodż/Koziej, z kampanii Lwa Danielewicza (z roku 1280), są przedstawicielami tego samego
północno irańskiego rodu, to Czyngischidem być nie mógł. Dlaczego zatem
wziął udział w kampanii jako jeden z dowódców wraz z dwoma innymi Czyngischidami, Konczakiem i Kubatanem?
Gdyby pochodził z rodu połowieckiego, po najeździe mongolskim, Kodż nie
mógłby zachować swojego władztwa, na terenach kontrolowanych przez
chanów Złotej Ordy. Znany jest bowiem stosunek Czyngischidów do słynnych rodów połowieckich. Uznawani przez Mongołów za odszczepieńców,
przedstawiciele tych rodów, o ile nie zdążyli po klęsce nad Kałką w 1223 roku,
zbiec wraz z rodzinami na Zachód, przed kolejną nawałą Mongołów w roku
1240 (np. historia rodu Kotjana), ich przedstawiciele podlegali eksterminacji
(szczególnie ci, którzy przyjęli wiarę chrześciańską, jak np. ród Borczaków) lub
w najlepszym wypadku byli chwytani i sprzedawani jako niewolnicy do kalifatów arabskich (np. historia Mameluków w Egipcie). Odpowiedź jest jedna
– temnik Kodż był w Imperium Mongołów, przedstawicielem tego drugiego
obok Czyngischidów elitarnego rodu – byl przedstawicielem północno irańskiego rodu Kodża.
Ale mamy jeszcze jeden argument znacznie większej wagi, potwierdzający hipotezę, że władztwo Kodży było zlokalizowane w karpackich połoninach, na
pograniczu Królestwa Węgier i Księstwa halickiego. Argument, który jeszcze
bardziej przekonująco uzasadnia udział temnika Kodży w kampaniach emira
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Nogaja przeciwko Małopolsce. W tym celu raz jeszcze przywołamy parę epizodów z wypraw Złotej Ordy przeciwko Małopolsce.
Przypomnijmy, że po podboju księstw ruskich chanowie Złotej Ordy nadawali
książętom ruskim jarłyki, czyli potwierdzenie władzy książęcej. Ale warunkiem
niezbędnym było oddanie hołdu chanowi, czego wyrazem stawało się często
rozebranie murów obronnych grodów, będących ośrodkami władzy książęcej, o ile wcześniej nie zostały one zniszczone w czasie kampanii 1238-1240.
Ponadto, książęta musieli się osobiście stawiać wraz ze swoim wojskiem, na
chański rozkaz uczestniczenia w jego wyprawach zbrojnych, w tym na Małopolskę i Litwę.
Warunek ten nie był bezwzględnie egzekwowany za czasów Batu, kiedy to
zwierzchnikiem obszarów graniczących z Rusią południowo-zachodnią był
temnik Kuremsza34. Ale zasadniczo zmieniło się to pod koniec lat 50. XIII w.
kiedy to na polecenie chana Berke, Kuremszę zastąpił temnik Burundaj, który
zaostrzył politykę wobec podbitych księstw ruskich35.
Pod rokiem 1279/80 kronikarz odnotował: tak oto poszli, Lew rad poszedł z Tatarami i synem swoim Jerzym, a Mścisław i Włodzimierz i syn Mścisławowy
Daniel poszli pod niewolą tatarską. I tak poszli wszyscy ku Sandomierzowi.
Kampania w Małopolsce wschodniej skończyła się niepowodzeniem dla koalicji rusko-tatarskiej. Cytujemy za Kroniką: Jak wcześniej pisaliśmy o Lwie, szedł
był on z pułkami swoimi i zaczęli rozchodzić się wojować. Bóg uczynił nad nim
wolę swoją, zabili bowiem Lachowie z pułków jego wielu bojarów i sług dobrych. I Tatarów część zabili36 I tak powrócił Lew z wielką hańbą. W odpłatę
temu, Lestko poszedł na Lwa i wziął u niego gród Przeworsk. I wysiekł wszystkich, od małych do wielkich. I gród spalił. I poszedł z powrotem do siebie37.
Po odparciu kampanii Lwa Danielewicza, wspieranego wojskami emira Nogaja, południowo-wschodnie ziemie polskie, przez ponad dwie dekady są świadkami działań zbrojnych nie tylko książąt polskich, walczących o tron w Krako-

Temnik, dowódca jednostki liczącej nominalnie 10 tys. wojów. Kuremsza (Kurumiszi,
Hurumiszi) drugi syn Urdjuja – Orda Khana, Orda chan to pierwszy władca Białej Ordy
1204-1280, najstarszy syn Dżocziego i pierwszy wnuk Czyngis-chana.
35
D. Dąbrowski, A. Jusupović, Kronika s. 156.
36
W źrodlach polskich została odnotowana jako bitwa pod Gozlicami, tożsama ze
wspomnianym w Kronice zwycięstwem wojsk polskich pod Koprzywnicą, 23 lutego 1280 r.
37
D. Dąbrowski, A. Jusupović, Kronika, s. 233.
34
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wie, ale również niszczących najazdów tatarskich Złotej Ordy. We wszystkich
tych zmaganiach, czy to z inicjatywy własnej, bądź też z nakazu emira Nogaja,
uczestniczą książęta ruscy. Okres ten jest szczególnie dobrze udokumentowany w Kronice halicko-wołynskiej, bowiem jej ostatni okres jest opisywany
przez bezpośrednich uczestników tych wydarzeń38.
Dla nas, rodziny Koziej, bardzo interesujace są zapisy latopisu halicko-wołyńskiego, dotyczące wyprawy Nogaja i Telebugi na Węgry w roku 1283, oraz na
Polskę w roku 1285, w roku 1287 oraz na przełomie roku 1287/88.
Tak wyprawę emira Nogaja i chana Złotej Ordy Telebugi (Tula Buky) na Węgry, z roku 1285 opisuje kronikarz: Był po tych wydarzeniach szedł przeklęty
i bezbożny Nogaj i Telebuga z nim na Węgry z siłą wielką, niezliczonym mnóstwem wojów. Nakazali pójść z sobą i ruskim książętom: Lwowi, Mścisławowi, Włodzimierzowi, Jerzemu Lwowicowi. Nogaj poszedl na Braszów. A Telebuga poszedl poprzez gory, które mozna przejść w trzy dni. I chodził 30 dni
błądząc w górach, wodzony gniewem bożym. I był u nich głód wielki. I zaczęli
ludzi jeść. Potem zaczęli sami poddawać się śmierci I umarło ich niezliczone
mnóstwo. Naoczni swiadkowie tak powiadali: Umarło było 100 tysięcy. Przeklęty i bezbożny Telebuga wyszedł piechotą ze swoją żoną i jedyną kobyłą,
pohańbiony przez Boga39.
Niezrażony niepowodzeniem w dwa lata później, w roku 1287 r. Nogaj i Telebuga ponownie wyprawiają się na Polskę. W wyprawie, z nakazu chańskiego,
co podkreśla kronikarz, uczestniczyły wojska Lwa, Mścisława i Włodzimierza.
Tu ponownie istotną rolę obegrała znajomość terenu i wsparcie lokalnych
społeczności.
A. Jusupović, Elity Ziemi Halickiej, s.126, 127, 165. Dionizy Pawłowicz uważany
jest za autora późnej części Kroniki halicko-wołyńskiej. Realistyczne opisy bitew oraz
kościołów, znajomość tajników służby dyplomatycznej świadczą o tym że autorem
była osoba towarzysząca księciu w najważniejszych bitwach, jak również mająca
kontakty z duchowieństwem. Przypuszcza się że Dionizy zaczynał pracę kronikarza pod
okiem samego Cyryla, aby potem, po 1266 r. kontynuować ją samodzielnie. Dionizy
Pawłowicz, jako wojewoda Ziemi Włodzimierskiej, był najprawdopodobniej synem
Pawła, wzmiankowanego wcześniej w latopisach. Tenże Paweł w 1228 roku doprowadził
do rezygnacji chana Kotjana ze wsparcia Włodzimierza Rurykowicza, w wyprawie na
Daniela Romanowicza. Przypuszcza się, że Iwan Michałkowicz był również redaktorem
latopisu halickiego. Byl jednym z wojewodów Daniela. W 1230 lub 1231 r. jako dowódca
jazdy został wysłany przez księcia Halicza Daniela, aby pochwycił przedstawicieli klanu
Molibogowiczów. Przypuszcza się że był synem Michała Glebowicza, stąd jego wysoka
pozycja wśród bojarstwa halickiego.
39
D. Dąbrowski, A. Jusupović, Kronika, s. 237.
38
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Gdy szedł Telebuga w Lachy, z nim szli wszyscy książęta pod niewolą
tatarską, Lew książę z synem swoim Jerzym ze swoim wojskiem, a Mścisław
ze swoim wojskiem, a Włodzimierz ze swoim wojskiem. I tak oto doszli
do Zawichostu, I przyszli ku rzece, ku Wiśle. A Wisłę przeszli po lodzie
wyżej Sandomierza i przystąpili do grodu ze wszystkich stron, ale nie
zdołali jemu niczego zrobić. I zaczęli wojować ziemię lacką i stali w niej
do 10 dni. Ale Telebuga zaś chciał iść na Kraków I nie doszedł do niego,
zawrócił w Torzsku, wieść bowiem przyszła ku niemu, że Nogaj uprzedził go
w pochodzie pod Kraków. I przez to że była między nimi większa jeszcze niż
dotąd nieprzyjaźń. I tak oto nie spotkał się z Nogajem, I poszedł nazad we
lwowską ziemię, na Gródek, na Lwów.
Nogaj przeklęty nie szedł z Telebugą w Lachy jedną drogą, lecz szedł swoją
drogą, na Przemyśl40 i przyszedł on do Krakowa grodu I nie zdolał jemu
niczego uczynić, jak i Telebuga w Sandomierzu, lecz powojował ziemię lacką,
a z Telebugą nie spotkali się, abowiem bali się ci obaj siebie nawzajem, ten
tego a tamten owego. I tak poszli spowrotem do swoich wież41 .
Ale nie na długo, bowiem zimą 1287/88 Telebuga ponownie najechał ziemie
Polski. Jak notuje kronikarz: Gdy nastała zima, poszedł Telebuga i Alguj z nim
w sile ciężkiej i z nimi ruscy książęta, Lew i Mścisław i Włodzimierz i Jerzy Lwowicz i inni książęta liczni. I poszli oni wszyscy na Lachy42.
Zacytowałem z latopisu opisy wypraw kierowanych przez emira Nogaja i chana Telebugę przeciwko Małopolsce, aby pokazać jak ważną rolę w wyprawach
Tatrów Złotej Ordy mieli przewodnicy społeczności stepowych, zamieszkujący
Karpaty pogranicza ziem polskich, Księstwa halickiego i królestwa węgierskiego.
Chcę wykorzystać te opisy dla postawienia tezy, że temnik Kodż pełnił w wyprawach Nogaja nie tylko rolę wojewody, dysponującego istotną siłą zbrojną,
ale również gospodarza i przewodnika, którego zadaniem było sprawne i bezpieczne przeprowadzenie licznych wojsk Złodej Ordy z Kumanii do Małopolski. Przeanalizujmy zatem raz jeszcze kolejne kampanie.
Rok 1279/80. Wyprawa na Malopolskę. Ród Kodż/Koziej prowadzi działania
w obszarze Karpat, Bułgarii i Tracji od ponad 75 lat. Nogaj rezydujący na terenach Kumanii, musiał znać ród Kodża, od ponad ćwierć wieku, nie tylko jako
To kolejna hipoteza, że emir Nogaj korzystał z pomocy temnika Kozieja, znającego
region Karpat, przez co mógł on ze swoim wojskiem przejść szybciej z obszaru Kumanii
(obecnie tereny Mołdawii) przez Zemplin do Przemyśla i do Krakowa.
41
D. Dąbrowski, A. Jusupović, Kronika, s. 240.
42
D. Dąbrowski, A. Jusupović, Kronika, s. 243.
40
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nieustraszonych wojowników (tak wynika z legend kazachskich) ale jako rezydentów obszaru Karpat, mogących służyć jako przewodnicy. Zatem wspierając Lwa Danielewicza swoimi dwoma temnikami Konczakiem i Kubatanem,
rezydującymi w obszarze Złotej Ordy, dał im do pomocy temnika Kodża aby
służył im jako włodarz i przewodnik w obszarach, które były im nieznane.
Wojska Złotej Ordy przybyły pod Sandomierz najprawdopodobniej tzw. Szlakiem Tatarskim.
Rok 1283. Wyprawa Nogaja i Telebugi na Węgry. Po dotarciu Tatarskim Szlakiem w obszar Rusi halickiej, połączone wojska musiały przeprawić się przez
Karpaty. Masyw Kozijski jest najpewniej na trasie wyprawy. Nogaj i Telebuga
musieli korzystać z pomocy Kodża.
Rok 1285. Wyprawa Nogaja i Telebugi na Węgry i Małopolskę. Tu trasa Nogaja wiedzie przez Braszów, a potem przez Maramuresz. I tu pewnie otrzymał
wsparcie rodu Kodż. Podczas gdy Telebuga poszedł szlakiem tatarskim i potem chciał przekroczyć Karpaty tym samym szlakiem co w roku 1283, ale był
bez przewodnika Kodża i zabłądził. Legendy o tym wydarzeniu przetrwały do
dziś w rodzinach Kozej i Kozey pochodzących z: Hostovec, Humennego i Miedzylaborca we wschodniej Słowacji.
Rok 1287. Oddzielne wyprawy Nogaja i Telebugi na Małopolskę. Telebuga
przybył pod Sandomierz Tatarskim Szlakiem chcąc pójść na Kraków, ale zrezygnował ponieważ uprzedził go Nogaj – Nogaj przeklęty nie szedł z Telebugą
w Lachy jedną drogą, lecz szedł swoją drogą, na Przemyśl. Najprawdopodobniej również korzystał z wsparcia rodu Kodż.
Podsumujmy zatem. W centralnym obszarze Karpat znajduje się Masyw Kozijski (ukr. Kuzijskij Massiv), który jeszcze na długo przed przybyciem Mongołów
znajdował się w obszarze władztwa rodu Kodż/Koziej. Ród Kodż, przedstawiciele kazachskiego rodu Kodża, dysponując uznaną siłą zbrojną oraz znakomitym rozeznaniem Karpat i Europy południowo-wschodniej, wspierał emira
Nogaja w jego wyprawach do Rusi halickiej, na Węgry i na Małopolskę.
Teza powyższa ma mocne podstawy bowiem w regionie dzisiejszego Zemplina, do dzisiaj mieszka wiele rodzin: Kozej, Kozey i Kossey, a historie tych wypraw są tematami licznych miejscowych opowiadań i legend43. Jest potrzeba
opracowania mapy osadnictwa rodzin Koziej na wschód i południe od Karpat.
Jednym z autorów wielu informacji dot. opowiadań, legend oraz toponimów jest
Eugen Kozej, wywodzący się z Miedzylaborec (Zemplin, Słowacja).
43
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Kres władztwa rodu Kodż w Karpatach i migracja na Ziemie
Wschodnie Królestwa Polskiego (XIV-XV w.)
Ten ponad stuletni okres władztwa rodu Kodża w Karpatach miał swój kres
w pierwszej poł. XIV wieku. Bowiem po najeździe na Polskę w 1287 r. – prowadzonym przez Nogaja i Telebugę – w wyniku którego złupiono Małopolskę,
rozpoczęła się w Złotej Ordzie zaciekła walka o władzę. Chan Telebuga stracił
życie, a na tronie zasiadł – popierany przez Nogaja – chan Tochta44, który postanowił ukrócić wszechwładzę emira. Długoletnie zacięte walki, zakończyły
się całkowitą klęską wojsk Nogaja, w 1300 r. w miejscowości Kukanłyk, kiedy
to w ostatniej fazie walk, odmówili mu posłuszeństwa jego najstarsi synowie.
Po tej klęsce, nastąpiła niemal dekada represji i prześladowań jego krewnych
i stronników. Jak podają kroniki, kobiety i dzieci z plemienia Nogaja, byli masowo sprzedawani jako niewolnicy do kalifatów arabskich45 . Represje te spowodowały masową emigrację do krajów ościennych, w tym Rusi halickiej
i Królestwa Polskiego. W Ziemi Krakowskiej znalazł schronienie m.in. wnuk
Nogaja, Karakisek, który razem z kilkoma tysiącami wojowników zbiegł przed
zemstą chana Tochty by osiąść w państwie polskim i utrzymywać się ze służby
wojskowej46 .
L. Bazylow, Historia Mongolii, s. 143. „Po powrocie z tej wyprawy (1287 r.) zaczął się
w Złotej Ordzie nieprawdopodobny zamęt i zaciekłe walki o władzę, w trakcie których
nie szczędzono nawet życia najbliższych. W tym krwawym chaosie utracił władzę i życie
Telebuga, a na tronie zasiadł, przy poparciu Nogaja, jeszcze jeden z synów Monke
Temura, Tochta. Egzekucjom przeciwników nie było końca, zresztą na żądanie nie
mogącego się niczym zaspokoić Nogaja. Był to jednak (Nogaja) początek końca; wiecej
niż 40 lat nie udało mu się utrzymać swojej wszechwładzy. Właśnie chanowi Tochcie
trzeba poczytać za zasługę, że wreszcie odważył się wystąpić przeciwko Nogajowi;
zaciekłe walki trwały długo, skończyły się jednak całkowitą klęską wojsk Nogaja, który
umarł w 1300 r.”.
45
J.P. Roux, Historia Turków, s. 172. Autor pisze: Kobiety i dzieci z plemienia Nogaja
zostały sprzedane jako niewolnicy „w niepoliczalnej liczbie” a „sułtan i emirowie egipscy
wykupywali ich masowo od kupców”. Rody Nogajów nie uległy jednak zagładzie.
Przenieśli się na północny wschód, gdzie w dorzeczu środkowej Wołgi ustanowili,
działający niezależnie od Złotej Ordy, Chanat Nogajski. Jak pisze Roux, s. 207:
„Nogajowie stają się tak potężni, że w 1551 r. potrafią wystawić do boju armię złożoną
z trzystu tysięcy jeźdźców”.
46
P. Borawski, A. Dubiński, Tatarzy Polscy, s. 18. „Rozgromienie wszechwładnego emira
w 1300 roku, zapoczątkowało okres prześladowań jego stronników i krewnych. Represje
te spowodowały masową emigrację do krajów sasiednich. Wg świadectwa Rukn ad-Dina
Bajbarsa, w Królestwie Polskim na Ziemi Krakowskiej, szukał schronienia, około 1300
roku, wnuk Nogaja Karakisek, który razem z kilkoma tysiącami wojownków zbiegł przed
zemstą chana Tochty. Postanowił on osiedlić się w państwie polskim a utrzymywać się
z walki. Chodzi tu zapewne o ochronę południowo-wschodniej granicy państwa przed
najazdami tatarskimi.”
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Tu sprzyjał im klimat polityczny – trwał właśnie okres konsolidacji ziem polskich
przez Władysława Łokietka, prowadzony przy stałym wsparciu wojsk książąt
włodzimiersko-halickich, władców węgierskich i chanów połowieckich.
Jeszcze w 1290 r., wkrótce po porozumieniu opawskim, wykorzystując śmierć
Henryka IV, Wacław II czeski zbrojnie zajął ziemię krakowską. Wówczas Łokietek zawarł porozumienie z Lwem Danielewiczem, co przypieczętowano małżeństwem Eufemii, siostry Łokietka, z Jerzym Lwowiczem. Sprzymierzeńcem
Łokietka na południu został król Andrzej III węgierski, za którego została wydana Fenenna, bratanica Łokietka.
Te dwa sojusze pozwoliły Łokietkowi na jednoczenie ziem polskich. W 1294
r. objął po zmarłym bracie Kazimierzu księstwo łęczyckie, a w 1296 r. po zabójstwie Przemysława II Wielkopolskiego, część Pomorza. W 1300 r. został
wprawdzie pokonany przez połączone siły wojsk czeskich, ziemi krakowskiej
i sandomierskiej, lecz z terenów Małopolski Wschodniej, Łokietek wraz ze
swoimi sojusznikami: wojskami książąt włodzimiersko-halickich, Połowcami
i wojskami węgierskimi, wyprowadzał akcje zbrojne (w 1300 i 1302 r.) przeciwko Wacławowi III47.
Rezultatem jednej z akcji odwetowych, prowadzonych z Krakowa, było odebranie Jerzemu Lwowiczowi ziemi lubelskiej. W tej sytuacji Łokietek udał się
na Węgry i z pomocą węgierską rozpoczął wypieranie Czechów z Małopolski.
Walki ciągnęły się aż do śmierci Wacława III, po której Łokietek zajął ostatecznie Kraków (sierpień 1306 r.) i na wiecu dzielnicowym został okrzyknięty
księciem Małopolski.
W tej dekadzie walk Łokietka o Kraków niemałą rolę odegrały wojska połowieckie i wojska prowadzone przez dowodców Złotej Ordy, pozostające
w służbie Nogaja (do jego śmierci w 1300 r.).
Zaraz po śmierci Tochty w 1312 roku, Małopolska doświadczyła jeszcze jednej
migracji rodów społeczności stepowych z terenów Złotej Ordy. Rozpoczynający tam bowiem panowanie chan Uzbek (Ozbeg) (1312-1342), postanowił
w jak najkrótszym czasie dokończyć islamizacji całego społeczeństwa. W atmosferze nacisku i represji w stosunku do wyznawców innych religii i bezwzględnym tłumieniu wszelkich objawów sprzeciwu, ruszyła w stronę rosnącej w siłę Litwy i Królestwa Polskiego kolejna fala wychodźtwa48 . I byli tam
J. Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce, s. 109.
P. Borawski, A. Dubiński, Tatarzy Polscy, s. 20. „Chan Uzbek panujący w latach 13121342 starał się w jak najkrótszym czasie przeprowadzić islamizację Kipczaku. Nasilający
47

48
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chętnie przyjmowani, gdyż w tej formującej się na nowo (po okresie rozbicia
dzielnicowego) części Europy, ci zaprawieni w wojnach ludzie stanowili niewątpliwie cenny nabytek. Szczególnie gdy po wygaśnięciu dynastii Romanowiczów (1340 r.) ponownie rozpoczęły się walki polsko-węgiersko-litewskie
o ziemie włodzimiersko-halicką. W tym ponad dwudziestoletnim sporze, Kazimierz Wielki stale posiłkował się wojskami społeczności stepowych.
Zarysowałem pokrótce sytuację polityczną i społeczno-religijną w Złotej Ordzie, oraz w państwach naszego regionu, poczynając od ostatniej dekady XIII
wieku, aż po lata 40. XIV wieku, aby stało się bardziej zrozumiałe, dlaczego
rody stronników i dowódców wojskowych, uczestniczących w kampaniach
wojennych Nogaja, z chwilą jego upadku, musiały uciekać z terenów będących pod wpływem chanów Złotej Ordy, by znaleźć schronienie w państwach
ościennych.
Jednym z takich rodów, musiał być też ród temnika Kodża, rezydujący na krańcach wpływów Złotej Ordy, gdzieś w Karpatach, jak przypuszczamy w rejonie
Masywu Kuzijskiego.
Można załozyć, a mamy na to argumenty, że migracja przedstawicieli rodu
Kodża, z Karpat w kierunku Królestwa Polskiego przebiegała dwoma etapami i dwiema różnymi drogami: przez Księstwo halickie oraz przez Królestwo
Węgier.
Tym argumentem, potwierdzającym dwa kierunki migracji są nie tylko różnie
brzmiące toponimy świadczące o osadnictwie przedstawicieli rodu Kodż, ale
również różnie brzmiące nazwiska, których rdzeniem jest Kodż.
Zacznijmy od migracji poprzez obszary Księstwa halickiego.
Jeszcze w ostatniej dekadzie XIII wieku, w Latopisie halicko-wołyńskim
окаянный (bezbożny) temnik występuje pod nazwiskiem Koż/Kodż (z twardym znakiem ż na końcu nazwiska)49. Ale już w późniejszych wersjach latopisię nacisk na zwolenników starej mongolskiej tradycji i religii doprowadził do oporu
szerokich rzesz koczowniczego społeczeństwa Złotej Ordy.Wszelkie przejawy sprzeciwu
okrutnie tłumiono. Odpowiedzią na ucisk i represje była masowa ucieczka całych rodów
tatarskich na zachód. Tatarskich wojowników przyjmowali z otwartymi ramionami
książęta ruscy i litewscy.
49
Ten twardy znak, zachował się na starych nagrobkach przedstawicieli rodziny
Koziej, pisany w formie Koż-(twardy znak)-iej, na cmentarzu w Oleszycach (informacja
przekazana przez Aleksandra Koziej).
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su, jego nazwisko przyjmuje rusko brzmiącą końcówkę -jej lub -iej. Może to
świadczyć o tym że przedstawiciele rodu Kodża związali się ze środowiskiem
ruskim, np. przyjmując służbę na dworze książąt halickich. Biorąc udział w licznych kampaniach wojennych, musieli osiągać niemałe zyski i dostępować rozlicznych zaszczytów i nadań. W tym czasie członkowie ich rodów zakładali
rodziny, wchodząc w koligacje z lokalnymi rodami, kresów wschodnich Księstwa halickiego. Możemy założyć że ta migracja z obszarów będących pod
wpływem Złotej Ordy do obszarów pogranicza Księstwa halickiego i Królestwa Polski miała miejsce w pierwszych trzech, czterech dekadach XIV wieku.
Świadectwem migracji rodzin Koziej z Karpat w obszary Rusi, są istniejące do
dzisiaj osady o nazwach Kozijivka. Pisałem o tym w czwartej części „Historii nazwiska Koziej”, ale może warto przytoczyć raz jeszcze informacje o trzech Koziejówkach (Kozijivkach) na Ukrainie, leżących w prostej linii wschód-zachód,
wzdłuż trasy: Lwów-Równe-Żytomierz-Kijów-Połtawa-Charków. Interesujące
jest to, że w sąsiedztwie tych trzech Koziejówek zlokalizowane są również trzy
miejscowości o nazwie Matjaszówka (Matyashivka). Warto przypomnieć, że
rodziny Koziej wywodzące się z Lublina są skoligacone od pokoleń z rodziną
Matjaszewskich.
Pierwsza Koziejówka leży ok. 440 km na wschód od Lwowa, w okolicach Żytomierza, 121 km na zachód od Kijowa.

Kozijivka (B) kolo Zytomierza na trasie Lwow (A) – Kijow(C)). Matyashivka lezy nieopodal
Winnicy (nie zaznaczona na mapce).
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Druga Koziejówka (około 570 km od Lwowa) jest położona 54 km na południe
od Kijowa i około 8 km na pd.-wsch. od Obukhova. Podobno jeden z klasztorów w znajdujących się nieopodal Czerkasach fundował ród Koziej50.

Kozijivka (B) i Matyashivka (C) koło Kijowa (A) i Czernihowa.

Wreszcie trzecia Koziejówka leży około 960 km od Lwowa. Jadąc z Kijowa
do Charkowa, trasą E40/M03, po minięciu Połtawy, skręcamy na pn.-wsch.
Kozijivka Charkovska oblast, położona jest około 75 km na pn.-zach. od Charkowa.

Kozijivka (B) i Matyashivka (C) koło Połtawy (A)
50
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Informacja przekazana przez Andrzeja Kuziy mieszkającego we Lwowie.

Niezależnie od pozostałych do dzisiaj toponimów Koziejówka (Kozijivka), niezwykle pomocne w określeniu skąd rozpoczęła się migracja rodu Kodż i jak
przebiegała w księstwach Rusi, byłoby dotarcie do gęstości zasiedlenia rodzin
Koziej/Kozij/Kuzij/Kuziy na terenie dzisiejszej Ukrainy oraz rodzin Kozieja i Kaziej na Białorusi. Przedstawiciele rodu Kodż zasiedlający te tereny przyjęli do
rdzenia Kodż białoruską końcówkę -eja, dając tym samym nazwisko Kozieja,
lub zmienili wymowę głoski -o na -a, dając nazwisko Kaziej. Wśród tej drugiej
grupy o nazwisku Kaziej jest m.in. Bohater Zwiazku Radzieckiego: Marat Iwanowicz Kaziej.
Przejdźmy teraz do migracji rodu Kodż poprzez obszary Królestwa Węgier.
Mamy powody przypuszczać, że po wejściu na połnocno-wschodnie tereny
Królestwa Węgier, gdzieś w obszar Maramuresz, przedstawiciele rodu Kodż
wspólnie zasiedlali górzyste tereny z migrującymi również w te obszary Karpat
Wołochami.
Wołosi, jak już wcześniej pisaliśmy51, to naród o pochodzeniu romańskim, wywodzący się z półwyspu bałkańskiego. Stamtąd rozpoczęła się ich stopniowa
migracja na północ. Przez pewien czas zamieszkiwali Węgry, gdzie wykorzystywani byli jako żywioł wojskowy. Na obszarze Karpat nieliczne grupy wołoskie znane były już w XIII, a być może nawet w XII wieku. Jednak główna fala
migracyjna Wołochów, mająca miejsce mniej więcej w 70. latach XIV wieku,
doszła w rejony górskie, dając poprzez asymilację z ludnością ruską początek
licznym plemionom Łemków, Bojków, Dolinian, Hucułów i wywierając wpływ
na ich sferę kulturową. Fala migracji Wołochów trwała do XVI wieku, przechodząc poprzez Małopolskę do Moraw. Uważa się, że górale podhalańscy, to
oprócz: Sekułów, Jazów i Połowców, także potomkowie Wołochów.
W następstwie silnych ruchów migracyjnych i kolonizacyjnych Wołosi obsadzili pogranicze Maramureszu, przejmując zadanie obrony przed najeźdźcami
tatarskimi. W XIV wieku rody wołoskie, wierne królowi węgierskiemu podczas wewnętrznych zamieszek, wzbogaciły się, przez co wzrosło ich znaczenie.
Niemniej, silne dążenia do utworzenia niezależnego od Węgier Hospodarstva
Wołochów, doprowadziło do walk rodów popierających utworzenie niezależnego państwa z rodami wiernymi królowi Węgier. W efekcie, w połowie XIV
wieku następuje migracja rodów wołoskich, wiernych królowi, w stronę Królestwa Polski. Ci nowi przybysze, wkraczający na Ziemie Polski, przez polskich
kronikarzy zwani byli Sasami.
Historia nazwiska Koziej, część V, rozdzial Osadnictwo wołoskie na wschodnim
pograniczu.
51
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Dzisiaj nie sposób dociec genezy słowa Sas. Jedna z tez głosi, że nazwa Dragów – Sasów przyjęła się od imienia, a raczej może przydomka wojewody
Sasa, potomka Draga, pochodzącego z rodu, który z ramienia Węgier zarządzał Mołdawią. W języku madziarskim słowo to oznacza naród, względnie szczep germański – Sasów. Jak już wspominałem, wschodnie pogranicze
Węgier, a zwłaszcza ziemia siedmiogrodzka, posiadało sporą liczbę ludności
saskiej. Żyła ona w dużym odosobnieniu od innych mieszkańców kraju, co jednak nie wyklucza możliwości, że zawierała związki z obcymi. Być może echem
tych nieuchwytnych bliżej węzłów rodowych jest właśnie słowo „Sas”, które
pierwotnie było przydomkiem, a później stało się nazwą całego rodu52.
Geneza herbu Sas w Polsce wiąże się z Rusią halicką. Pierwsi przedstawiciele Dragów-Sasów pojawili się na Rusi halickiej w roku 1359. Ci potomkowie
wojewodów mołdawsko-marmaroskich otrzymywali darowizny za wierną
służbę, zakładając liczne gniazda w górzystej, granicznej okolicy podkarpackiej, rozciągającej się na południe od grodu przemyskiego, i sięgając dalej na
wschód, aż do brzegów Złotej Lipy.
Jan Długosz tak pisał o przodkach tego rodu: Genus Waalchicum ex montibus et silvis provinciarum Russia, gui Poloniny nuncupantur duceus originem
viri simplices, veraces, virtuosi, avduces, robusti, nullum officium petentes,
sed offusores sanguinis53 .
Od tych przybyszów wywodziły się poszczególne rodziny heraldyczne Sasów.
Już wkrótce, rozbudowa zasad dziedziczenia spowodowała, że ich gniazda rodzinne pokryły gęstą siecią tereny Rusi Czerwonej, a przedstawiciele Sasów
zaczęli odgrywać doniosłą rolę w społecznych stosunkach ruskich. Na podstawie badań ustalono, że tylko na terenie Ziemi Czerwieńskiej mieszkało ponad sto dwadzieścia rodów szlachty wołoskiej.
Zadaniem ich, oprócz obrony przed najazdami tatarskimi, było także wprowadzenie nowego typu pasterstwa. Wioski lokowano na prawie wołoskim,
odrębnym od prawa niemieckiego, czy ruskiego. Na czele wsi stał kniaź mający uprawnienia sądownicze. Wyróżnia się też naczelników dolin (zborów),
którzy również posiadali własne sądownictwo nazywane sądami zborowymi
lub strungowymi. Strungi odbywały się we wsi macierzystej, czyli w watrze,
Inna teza wskazuje na nazwę Sas (czytaną z węgierska szasz), jako słowo „orzeł”,
a „drago” oznaczające: drogi, ukochany, bezcenny.
53
Rody Wołochów (przybyłe) z gór i lasów prowincji Rusi, poprzez Połoniny, (to ludzie)
prości, ale potężnie zbudowani, solidni, nie poszukują pracy, ale oferują krew (do walki).
52
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raz do roku w lipcu. Wtedy też opłacano podatek królewski. Oprócz tego, każdy obdarowany ziemią zobowiązywał się do stałego pobytu na Rusi. Wysługa
była długa i uciążliwa. Osiąść było łatwiej, niż otrzymać nadanie ziemi i zostać
szlachcicem. Osadnicy z tego okresu, którzy nie posiadali własnego herbu,
stawali się posiadaczami herbu Sas związanego z dominującym rodem Dragów-Sasów. Od nazw miejscowości, w których osiadali w latach 1359-1443,
poprzyjmowali z czasem swoje nazwiska54.
Jednym z takich rodów przybylych z Węgier do Królestwa Polski byli Hoszowscy. Nazwisko rodu pochodzi najprawdopodobniej z Hostovec (obecnie
Słowacja), grodu i znajdującej się w nim izby celnej, na trakcie węgierskim
(winnym)55, lub też, co pokażę póżniej jest to spolszczone nazwisko którego
rdzeniem mogło być Kodż. Potwierdzeniem tego może być również informacja przekazana przez Eugena Kozej, że przy trakcie tym, w pobliskiej Wolosjance znajdowała się strażnica, a miejscowość była własnością kniaziów Kossey56.
W XIV wieku, umiejętność pisania nie była powszechna, stąd nazwisko otrzymywało się takie jak je usłyszał i zapisał urzędnik dworski lub kościelny. Przedstawiający się nie miał często możliwości zweryfikowania poprawności zapisanego nazwiska, szczególnie gdy wkraczał do innej kulturowo krainy.
Tak o początkach rodu Hoszowskich pisał Boniecki57: Pustynię Hoszów otrzymali (w) 1420 r. od Władysława Jagiełło Iwan i Waszyn (AGZ. X. 49 i 851).
Wieś tam założoną, posiadali jeszcze (w) 1578 r. Hoszowscy: Sieńko z Hoszowa, żonaty 1443 r. z Nastką z Rybotycz. Iwan z Hoszowa podpisał (w) 1464 r.
konfederacyę ziem ruskich przeciw Odrowążom i przyłożył swą pieczęć z herbem Sas. Piotr Hoszowski z Hoszowa w latach 1460-1484, często występuje
w sprawach różnych w Przemyślu. Jerzy (w) 1466 r. (AGZ. XIII i XVII). Iwaszko

Dotyczy to wołoskich rodów: Biskowieccy, Brześciańscy, Buchowscy, Hubiccy,
Rybotyccy, Wołosieccy. Z wielkim prawdopodobieństwem do grupy pochodzenia
wołoskiego można zaliczyć rody gniazdowe Drohomireckich, Kniaźdworskich,
Grabowieckich, Lackich, Przeroślskich, Szumlańskich, Tarnawieckich, Wąwelnickich.
55
Informacja od Eugena Kozej z Laborec (Słowacja) którego rodzina wywodzi się
z Hostovec.
56
Informacja od Eugena Kozej: v okoli Majdanu, pripadne Ustrzyk Gornych tam
54

bude prepojenie na zmienku, že v Novej Sedlici mali niekedy davno stražit hranicu
tatari a pod polskym Wolosatym je na Zakarpati Volosjanka, a tam mala posobit
dynastia greckokatolickych knazov „Kossey”.

A. Boniecki, Herbarz Polski – Wiadomości Historyczno-Genealogiczne o rodach
szlacheckich, Ułożył i wydał Adam Boniecki, Warszawa, Skład główny Gebethner i Wolff
w Warszawie 1899, Tomów 16 & Uzupełnienia.
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Hoszowski, dziedzic części Siemiginowa, Tuchli i Skoli (w) 1508 r., a Fedor
dziedziczył (w) 1589 r. na Tuchli, Skoli, Kruszelnicy, Hrebieniowie, Sławsku, Koziejowie i Chrostowie, w ziemi przemyskiej58 .
Jeśli zatem, jak odnotowuje Boniecki, jedna z wsi w ziemi przemyskiej, dziedziczona jeszcze w XVI wieku przez Hoszowskich było Koziejowo, to wynika
z tego, że albo ród Kodż przybył tu wcześniej, gdzieś na pocz. XIV wieku, poprzez Księstwo halickie i osiadł w ziemi przemyskiej jako Kozieje, stąd i nazwa
wsi Koziejowo, albo też rodziny Koziej, przybyły w przemyskie wraz z Hoszowskimi w XV wieku. A może również, rodziny Kodż migrujące z Maramureszu,
gdzie pozostawili po sobie toponim Masyw Kozijski, poprzez Węgry, zdecydowały się na przejście do Królestwa Polski i osiedlić się na obszarze, na którym żyli, od prawie wieku, ich krewniacy Kozieje.
Śladem tej wspólnej migracji są nie tylko Hostovce w Górach Bukowych (nazwa Bieszczadów po słowackiej stronie), z mieszkającymi tu jeszcze dzisiaj
rodzinami: Kozej, Kozey i Kossey, czy Hoszów po polskiej stronie w Ziemi
Przemyskiej, ale rownież wsie w Ziemi Bełskiej: Hosznia Ordynacka i Hosznia Abramowska, w sąsiedztwie których znajdują się wsie Czernięcin i Wólka
Czernięcińska, z mieszkającymi tu licznie (jeszcze w okresie międzywojennym)
rodzinami Koziej.
Herbarz Bonieckiego, wymienia wieś Koziejowo w Ziemi Przemyskiej przedstawiając
początki rodu Hoszowskich. Autor pisze: „Hoszowscy Sas z Hoszowa, w Ziemi
Przemyskiej Pustynię Hoszów otrzymali w 1420 r. od Władysława Jagiełło” . I później
wspominając dalsze losy rodu: „Fedor Hoszowski dziedziczył w 1589 r. na Tuchli, Skoli,
Kruszelnicy, Hrebieniowie, Sławsku, Koziejowie i Chrostowie w Ziemi Przemyskiej” (tom
7, s. 367).
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Hoszów to jedna z najstarszych wsi szlacheckich na Podkarpaciu, założona w 1393 roku,
znajduje się ok. 7 km na południe od Ustrzyk Dolnych. Podobnie jak Tuchla, założona
w 1397 roku, leżąca ok. 20 km na południe od Lubaczowa.
Na terenie Ukrainy w dawnym Województwie Stanisławowskim znajdują się: Skola,
Sławsko i Kruszelnica. Ta ostatnia założona w 1395 roku (Horoszkiewicz Roman, Szlachta
zaściankowa na ziemiach wschodnich, Warszawa 1936).
Na temat Hrebieniowa znaleźć można wzmiankę w opracowaniu „O dobrach
królewskich”, Lwów, 1870 r.: „Całkiem inne wsi należały za czasów Sieniawskiego do
starostwa stryjskiego «od najdawniejszych czasów» a mianowicie: Stawisko, Koziowe,
Tarnawka, Pławię, Komarniki i Łyskowy Ług. Prócz tego szlachta i chłopi wsi: Tuchla,
Hrebieniów, Korostów, Skole, Podborajczo, płacili z dawnych czasów do zamku
stryjskiego daniny i dziesięcinę z owiec pasących się w lasach i na połoninach dóbr
królewskich”.
Nie znalazłem natomiast żadnych dodatkowych informacji na temat miejscowości
Koziejowo. Być może to cytowana wcześniej miejscowość Koziowe?
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Kierując się założeniem, że pisownia nazwiska, odnotowywanego w XIV wieku, mogła zależeć od tego jak słyszał i zapisał je urzędnik, Boniecki w swoim
Herbarzu zamieszcza jeszcze informacje dotyczącą rodów: Koców – tożsamych jego zdaniem z Koczami oraz Kodzelewiczów. Te rody również wywodzą się z pogranicza Królestwa Polski i Rusi Halickiej. Jak podaje Boniecki, rozkład geograficzny urzędów i godności związany z rodem Kocz to: Bełz, Busk,
Grabowiec, Horodło, Czernihów, Owrucz, Czersk, Łomża, Warszawa, Mielnik,
Halicz i Sanok.
Czy zatem: rodziny Koziej, Kozij, Kozey, Kossey, Koc, Kocz, Kodzielewicz i Hoszowscy wywodzą się od tego samego temnika występującego w latopisie
halicko-wołyńskim pod nazwiskiem Koż/Kodż?
Może zatem warto zapoznać się z rozkładem wyżej wymienionych nazwisk
w obszarze Polski, Ukrainy i Słowacji, korzystając z portalu, jak np. Moi Krewni.
Z portalu www.moikrewni.pl wynika, że z grupy bliskoznacznych nazwisk Koziej, Kozieja i Kozij, najwięcej, bo około 1300 osób nosi nazwisko Koziej i zamieszkują głównie Ziemię Lubelską. Niewielka ich liczba, zapewne pochodzenia wiejskiego, zamieszkuje Warmię i Mazury, dokąd przenieśli się w latach
powojennych, w poszukiwaniu – jak przypuszczam – większego areału do
upraw i hodowli bydła.
Drugą, pod względem liczności, stanowią osoby noszące nazwisko Kozieja.
Jest ich około 600 osób, i zamieszkują głównie dwa odrębne obszary. Pierwszy to trakt z Włodawy, przez Tarnobrzeg, Sandomierz i Busko do Krakowa.
A druga grupa, zamieszkuje Dolnośląskie z Walbrzychem. Można przypuszczać, że to przesiedleńcy z terenów Wołynia i Grodzieńszczyzny, wyznania
rzymskokatolickiego. Potwierdzają to dane z Białorusi pokazujące liczne występowanie tam rodzin o nazwisku Kozieja.
Trzecią, ponad 100-osobową grupę stanowią osoby noszące nazwisko Kozij,
typowe dla rodzin z Ziemi Lubaczowskiej, i na wschod od niej w kierunku Lwowa, głównie wyznania grekokatolickiego. Stąd, oprócz Ziemi Lubaczowskiej,
ich obecne miejsca zamieszkania to Zachodniopomorskie i Warmińskie, dokąd zostali przesiedleni z województw utraconych po II wojnie światowej, lub
później w ramach akcji „Wisła”.
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W Polsce jest 1307 osób o nazwisku Koziej. Zamieszkują oni w 105 różnych powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w Lubartowie, a dokładnie
152. Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym nazwisku:
m. Lublin (130), Zamość (86), Włodawa (49), Puławy (48), Lublin (46), Łęczna (44),
Chełm (39), Warszawa (34) i Ostróda z liczbą wpisów 30.

W Polsce jest 600 osób o nazwisku Kozieja. Zamieszkują oni w 75 różnych
powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w Sandomierzu, a
dokładnie 101. Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym
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nazwisku: Tarnobrzeg (69), m.Tarnobrzeg (38), Żagań (26), Włodawa (21),
Polkowice (19), Kraków (18), Dąbrowa Tarnowska (17), Wałbrzych (15) i Busko-Zdrój
z liczbą wpisów 14.

W Polsce są 124 osoby o nazwisku Kozij. Zamieszkują oni w 21 różnych
powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w Myślibórzu,
a dokładnie 17. Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób
o tym nazwisku: Braniewo (14), Wałcz (10), Złotów (10), Węgorzewo (9), m.
Wrocław (6), Sosnowiec (6), Kętrzyn (6), m. Gliwice (5) i Lubaczów z liczbą
wpisów 5.
Dla rodu Koców i Koczów, dominującą grupę, bo aż 3800 osób stanowią
osoby noszące nazwisko Koc. Zamieszkują bardzo scentralizowany obszar od
Warszawy na wschód do Brześcia i na północny wschód aż do Białegostoku.
Pewną grupę stanowią osoby zamieszkujące Opolszczyznę, oraz północne
Ziemie Odzyskane – Zachodniopomorskie i Mazury – to zapewne przesiedleńcy z terenów Wołynia i Grodzieńszczyzny.
Drugą, około 200-osobową grupę, stanowią osoby noszące nazwisko Kocz.
Oprócz województwa warszawskiego, zamieszkują głównie Ziemię Przemyską. Pozostała część rozrzucona jest na terenach Ziem Odzyskanych po wojnie. To zapewne przesiedleńcy z terenów woj. Stanisławowskiego.
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W Polsce jest 3798 osób o nazwisku Koc. Zamieszkują oni w 214 różnych
powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w Wysokie
Mazowieckie,a dokładnie 321. Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą
liczbą osób o tym nazwisku: Warszawa (277), Wołomin (269), Siemiatycze
(235), Bielsk Podlaski (191), m. Białystok (123), Otwock (99), Opole (81), Nisko
(64) i Sokołów Podlaski z liczbą wpisów 59.

W Polsce są 182 osoby o nazwisku Kocz. Zamieszkują oni w 27 różnych
powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w SkarżyskuKamiennej, a dokładnie 20. Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą
liczbą osób o tym nazwisku: Grodzisk Mazowiecki (19), Żyrardów (19),
42

Golub-Dobrzyń (19), Jarosław (13), m. Rybnik (12), Żagań (10), Bartoszyce (8),
Warszawa (7) i Radomsko z liczbą wpisów 7.
Wreszcie rod Hoszowskich. Według portalu moikrewni.pl jest ich około
600 osób. Zamieszkują południowo-zachodnią część Polski od Zielonej
Góry, przez Wrocław do Opola. Są niewątpliwie przesiedleńcami z dawnego
województwa lwowskiego i stanisławowskiego, z terenów które według
Bonieckiego, zamieszkiwali od wieków.

W Polsce jest 256 osób o nazwisku Hoszowski. Zamieszkują oni w 65
różnych powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w m. Kraków,
a dokładnie 19. Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym
nazwisku: m. Legnica (17), Strzelin(15), m. Wrocław (14), m. Opole (13), Kłodzko
(10), Świebodzin (10), Wołów (8), m. Rzeszów (7) i Prudnik z liczbą wpisów 7.
Podsumowując, jak wynika z mapy zasiedleń portalu www.moikrewni.pl
wszystkie wymienione wyżej rody: Koziej, Kozieja i Kozij oraz Koc i Kocz,
wreszcie ród Hoszowskich, zamieszkują obecnie tereny rozciągające się od
Ziemi Grodzieńskiej na północy aż po Województwo Stanisławowskie na południu, oraz od Małopolski na zachodzie po Ziemię Lwowską na wschodzie.
A zatem, zamieszkują relatywnie spójny obszar, co może potwierdzać hipotezę, że wszystkie te rody wywodzą się od rodu temnika Kodż, przedstawionego
w latopisie halicko-wołyńskim. Czy jesteśmy zatem jedną wielką rodziną?
Grzegorz Koziej
Irapuato, Meksyk, marzec, 2018 r.
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Konspekt
Szanowni Państwo,
przedstawiciele naszej rodziny, uważający się za spadkobierców dowódcy wojskowego nazwiskiem Kodż, zasiedlają miejscowości od Satu Mare w dzisiejszej Rumunii, przez Zemplin i Sarysz na Słowacji, Zachodnią Ukrainę, Ziemię
Lubaczowską i Lubelszczyznę, aż po Mazowsze i Kujawy. A zatem w znacznej
mierze – na obszarze dawnego Księstwa halicko-wołyńskiego i strefie jego
oddziaływań.
Najwcześniej z nazwą osobową Kodż/Kodża/Koziej spotykamy się w Kazachstanie. Większość Kazachów należy do jednej z trzech ord: Ordy Wielkiej,
Ordy Średniej i Ordy Młodszej. Ale poza tym systemem trzech ord funkcjonują jeszcze spadkobiercy Czyngischidów zwani Tore oraz Khoja/Qoja/Kodża
– potomkowie arabskich dowódców wojskowych, kolonistów i misjonarzy.
Uważa się, że Kodż/Kodża są w prostej linii potomkami zwycięskiego wodza
państwa Abbasydów, które w końcu VIII wieku, w bitwie pod Tałas (dzisiejsze miasto Taraz) rozbiło armię dynastii Tang, kładąc kres ekspansji chińskiej
w Azji Środkowej. Prowadzimy korespondencję z Kazachami o nazwisku
Kodża i Koziej. Dla określenia z której grupy pochodzimy, proponują oni zrobienie badań haplogrupy Y – spadkobiercy Kodża mają bowiem haplogrupę
E1b1b zaś kazachscy Kozieje mają haplogrupę R1b1b.
Po raz drugi spotykamy nazwisko Kodż/Kodża/Kotzas w dziejach II Państwa
Bułgarskiego. W marcu 1205 roku armia IV wyprawy krzyżowej, dowodzona
przez Baldouin’a, księcia Blois Ludwika i dożę Wenecji Enrico Dandolo dotarła pod broniony przez Greków Adrianopol, dzisiejsze Edirne. Na pomoc oblężonym ruszył car Bułgarów Kolayan, na czele wojsk: Wołochów, Bułgarów
i 14-tysięcznej armii kumańskiej. Do decydującego i zwycięskiego starcia doszło 14 kwietnia 1205 roku, kiedy to Kolayan wysłał swoje wojska kumańskie,
dowodzone przez Kodża/Kotzas’a, aby stoczyły walkę z oblegającymi miasto
krzyżowcami. Polecił, aby zastosować taktykę wojsk stepowych, czyli pozorowanego ataku i ucieczki z jednoczesnym atakiem łuczniczym skierowanym
na ścigających.
W kronikach opisujących działania wojsk Kodży, podana jest również informacja, gdzie znajdowały się ich siedliska. Po pierwsze, piszą oni że w sezonie
letnim, Kumani Kodży wracali do swych siedlisk na północ od Dunaju. Ale jest
jeszcze i druga informacja – siedliska te, w czasie nieobecności wojsk stawały
się obiektem agresji ze strony wojsk halickich księcia Romana Mścisławowicza. Zatem jeśli przyjrzeć się mapie Europy środkowej początku XIII w. łatwo
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zauważyć że obszar na północ od Dunaju, nie leżący w obszarze Królestwa
Węgier, lecz na południowym pograniczu Księstwa halickiego doby Romana
to Maramuresz oraz ewentualnie Walachia, późniejsza Kumania, w obszarze
której, pół wieku później emir Noga założył swoje władztwo. I tak docieramy
do kolejnej informacji na temat nazwiska Kodż/Koziej.
Po raz trzeci nazwisko Kodż/Koziej wymienia się w latopisie halicko-wołyńskim, pod rokiem 1280, gdzie opisano wyprawę Lwa Danielewicza wspieranych trzema wodzami Złotej Ordy: Konczakiem, Kubatanem i Kozejem na Kraków. Nie mamy jednak pełnej jasności odnośnie pochodzenia i roli trzeciego
z wymienionych wodzów. Autor zatem pozostawia nam pole do domysłów.
Z pomocą przyszedł mi dr Adrian Jusupović, od którego uzyskałem dwie
informacje. Pierwsza to ta, że w najstarszym, przechowywanym w Moskwie
egzemplarzu latopisu, nazwisko dowódcy wojsk tatarskich, skierowanych dla
wsparcia kampanii Lwa Danielewicza w 1280 r., to nie Kozjej czy Kuzij ale Koż/
Kodż (z twardym znakiem na końcu). Po drugie, dr Jusupović wyjaśnił mi kim
był temnik Kodż.
Skoro temnik Kodż, nazwany w późniejszych wersjach latopisu Kozjejem, jest
wojewodą, to podstawowym pytaniem jest: gdzie znajdowało się władztwo/
województwo temnika Kodża? Mamy prawo przypuszczać, że władztwo to
znajdowało się w regionie masywu Świdowca, na pograniczu pomiędzy Królestwem Węgier, Księstwem halickim i Walachią. Świdowiec to najrozleglejsze
połoninne pasmo Zakarpacia, położone w samym sercu Karpat, zaś jednym
z jego wysuniętych na południe masywów połoninnych jest Masyw Kozijski
(Kuzijskij Massiv). Dlaczego właśnie z tym toponimem łączymy domniemane
siedliska wojsk Kodży/Kotzasa/Kozija, opisywanych przez kronikarzy bizantyjskich i łacińskich?
Po pierwsze, Masyw Kozijski sąsiaduje z Maramureszem i znajdującym się, na
południowy zachód od niego, słynnym północnym zakolem rzeki Cisy, które
było największą bazą osadnictwa społeczności stepowych w Królestwie Węgier. Po drugie, wysokogórskie połoniny z licznymi jeziorami i rzekami mogły
zapewnić paszę dla niezliczonych stad koni i bydła. Jeżeli kronikarze piszą, że
Kodzas prowadził kampanie dowodząc 14-tysięczną konnicą, a w wyprawach
wojennych każdy wojownik musiał posiadać minimum 3 konie, to daje pojęcie
jakie wymagania stały przed stałymi bazami dla takich wojsk.
Dalszych argumentów potwierdzających hipotezę, że władztwo Kodży znajdowało się w Karpatach w okolicach Masywu Kozijskiego, przynosi odpo45

wiedź na pytanie: dlaczego temnik Kodż został skierowany przez emira Nogaja, do wsparcia kampanii Lwa Danielewicza, wraz z dwoma innymi temnikami,
będącymi jak wiemy z przypisów Machnowca, Czyngischidami, skoro nie jest
potwierdzone pochodzenie Kodży od Dżyngis Chana?
Jeśli w naszej hipotezie zakładamy że Kodż/Kotzas, dowódca 14-tysięcznej
konnicy spod Adrianopola (z roku 1205) i temnik Kodż/Koziej, z kampanii Lwa
Danielewicza (z roku 1280), są przedstawicielami tego samego północnoirańskiego rodu, to Czyngischidem być nie mógł. Dlaczego zatem wziął udział
w kampanii jako jeden z dowódców wraz z dwoma innymi Czyngischidami,
Konczakiem i Kubatanem?
Gdyby pochodził z rodu połowieckiego, po najeździe mongolskim, Kodż nie
mógłby zachować swojego władztwa, na terenach kontrolowanych przez
chanów Złotej Ordy. Znany jest bowiem stosunek Czyngischidów do słynnych rodów połowieckich. Uznawani przez Czyngischidów za „odszczepieńców”, przedstawiciele tych rodów, o ile nie zdążyli po klęsce nad Kałką w 1223
roku, zbiec wraz z rodzinami do Królestwa Węgier, Serbii czy Państwa Bułgarskiego, przed kolejną nawałą Mongołów w roku 1240, podlegali eksterminacji
(szczególnie ci, którzy przyjęli wiarę chrześcijańską, jak np. ród Borczaków) lub
w najlepszym wypadku byli chwytani i sprzedawani jako niewolnicy do kalifatów arabskich. Odpowiedź jest jedna – temnik Kodż był w Imperium Mongołów, przedstawicielem tego drugiego obok Czyngischidów elitarnego rodu
– był przedstawicielem północnoirańskiego rodu Kodża.
Ale mamy jeszcze jeden argument znacznie większej wagi, potwierdzający hipotezę, że władztwo Kodży było zlokalizowane w karpackich połoninach, na
pograniczu Królestwa Węgier i Księstwa halickiego. Argument, który jeszcze
bardziej przekonująco uzasadnia udział temnika Kodży w kampaniach Nogaja
przeciwko Małopolsce. W tym celu raz jeszcze przywołamy parę epizodów
z wypraw Złotej Ordy przeciwko Małopolsce.
Po odparciu kampanii Lwa Danielewicza z roku 1280, wspieranego wojskami
emira Nogaja, południowo-wschodnie ziemie polskie, przez ponad dwie dekady są świadkami działań zbrojnych nie tylko książąt polskich, walczących
o tron w Krakowie, ale również niszczących najazdów tatarskich Złotej Ordy.
We wszystkich tych zmaganiach, czy to z inicjatywy własnej, bądź też z nakazu emira Nogaja, uczestniczą książęta ruscy. Jest to szczególnie dobrze udokumentowane w Kronice halicko-wołyńskiej, zwłaszcza że jej ostatni okres
jest opisywany przez bezpośrednich uczestników tych wydarzeń.
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Dla nas, rodziny Koziej, bardzo interesujące są zapisy Kroniki halicko-wołyńskiej, dotyczące wyprawy Nogaja i Telebugi na Węgry w roku 1283, oraz na
Polskę w roku 1285, w roku 1287 oraz na przełomie roku 1287/88.
Opisy wypraw kierowanych przez Nogaja i Telebugę przeciwko Małopolsce,
podkreślają jak ważną rolę w wyprawach Tatarów Złotej Ordy mieli przewodnicy społeczności stepowych, zamieszkujący Karpaty pogranicza ziem polskich, Księstwa halickiego i Królestwa Węgierskiego. Opisy te przedstawiam
dla postawienia tezy, że temnik Kodż pełnił w wyprawach Nogaja nie tylko
rolę wojewody, dysponującego istotną siłą zbrojną, ale również gospodarza
i przewodnika, którego zadaniem było sprawne i bezpieczne przeprowadzenie licznych wojsk Złotej Ordy z Kumanii do Małopolski.
Podsumujmy zatem. W centralnym obszarze Karpat znajduje się Masyw Kozijski, który jeszcze na długo przed przybyciem Mongołów znajdował się w obszarze władztwa rodu Kodż/Koziej. Ród Kodż, przedstawiciele kazachskiego
rodu Kodża, dysponując uznaną siłą zbrojną oraz znakomitym rozeznaniem
Karpat i Europy południowo-wschodniej, wspierał emira Nogaja w jego wyprawach do Rusi halickiej, na Węgry i na Małopolskę.
Po upadku emira Nogaja w 1300 roku, a wktótce potem po śmierci chana Tochty Złotą Ordą wstrząsały niekończące się walki o przywództwo. Jednocześnie
w Polsce następowała konsolidacja państwa Łokietka i jego ekspansja w dobie
Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów Polsce. We wszystkich tych działaniach
władcy polscy potrzebowali sprawnych i zaprawionych w bojach wojsk. Stąd
Polska późnych Piastów była świadkiem masowej migracji rodów społeczności Orientu, w tym rodu Kodży. Wykazujemy że migracja przedstawicieli rodu
Kodża, z Karpat w kierunku Królestwa Polskiego przebiegała dwoma etapami i dwiema różnymi drogami: przez Księstwo halickie oraz przez Królestwo
Węgier. Tym argumentem, potwierdzającym dwa kierunki migracji są nie tylko różnie brzmiące toponimy świadczące o osadnictwie przedstawicieli rodu
Kodż, ale również różnie brzmiące nazwiska, których rdzeniem jest Kodż.
Świadectwem migracji rodzin Koziej z Karpat w obszary Rusi, są istniejące do dzisiaj osady o nazwach Kozijivka. Pisałem o tym w czwartej części „Historii nazwiska
Koziej”, ale może warto przytoczyć raz jeszcze informacje o trzech Koziejówkach
(Kozijivkach) na Ukrainie, leżących w prostej linii wschód-zachód, wzdłuż trasy:
Lwów – Równe – Żytomierz – Kijów – Połtawa – Charków. Interesujące jest to, że
w sąsiedztwie tych trzech Koziejówek zlokalizowane są również trzy miejscowości o nazwie Matjaszówka (Matyashivka). Warto przypomnieć, że rodziny Koziej
wywodzące się z Lublina są skoligacone od pokoleń z rodziną Matjaszewskich.
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Niezależnie od pozostałych do dzisiaj toponimów Koziejówka (Kozijivka), niezwykle pomocne w określeniu skąd rozpoczęła się migracja rodu Kodż i jak
przebiegała w księstwach Rusi, byłoby dotarcie do gęstości zasiedlenia rodzin
Koziej/Kozij/Kuzij/Kuziy na terenie dzisiejszej Ukrainy oraz rodzin Kozieja i Kaziej na Białorusi.
Mamy powody przypuszczać, że migracja rodu Kodż przebiegała również
z Masywu Kuzijskiego, poprzez północno-wschodnie tereny Królestwa Węgier, z obszaru Maramuresz, gdzie przedstawiciele rodu Kodż wspólnie zasiedlali górzyste tereny z migrującymi również w te obszary Karpat Wołochami.
Zadajemy więc sobie pytanie: czy jesteśmy spadkobiercami północno-irańskiego rodu Kodż/Kodża/Khoja/Quoja, skoro:
– wspomniane wojska Kodży operowały z terenów Siedmiogród-Maramuresz, gdzie znajduje się Masyw Kuzijski, i z którego wywodzą się rody herbu
Sas, o podobnym jak Kodż brzmieniu nazwisk: Kocz, Koczowscy i Hoszowscy;
– „Herbarz…” Bonieckiego wymienia wieś Koziejowo (później Kodżowo) w Ziemi Przemyskiej, przedstawiając losy rodu Hoszowskich herbu Sas. Autor pisze:
„Fedor Hoszowski dziedziczył w 1589 r. na Tuchli, Skoli, Kruszelnicy, Hrebieniowie, Sławsku, Koziejowie i Chrostowie w Ziemi Przemyskiej”;
– Hoszów, z którego wywodzą się Hoszowscy, to dzisiejsze Hostovice, dawniej
gród i izba celna na pograniczu Królestwa Węgier i Polski, na trakcie prowadzącym z Humennego, przez Hostovice, Majdan i Cisnę do Ustrzyk. A dalej
do Przemyśla, Lwowa i Lubaczowa. Z Hostoviec wywodzą się rodziny Kozej
i Kozey mieszkające dziś w Miedzylaborcach i Humennem na Słowacji oraz
rodziny Kossey z Wolosjanki na Zakarpaciu;
– nieopodal Radecznicy, Czernięcina i Wólki Czernięcińskiej, zamieszkałych
niegdyś licznie przez rodziny Koziej, położonych w okolicach Biłgoraja, przy
trakcie prowadzącym z Ziemi Lubaczowskiej do Lublina, znajdują się dwie
miejscowości Hosznia Abramowska i Hosznia Ordynacka.
Przedstawiłem w dużym skrócie to, co wiemy na temat pochodzenia dowódcy wojsk czy wojewody noszącego nazwisko Kodż. Wymieniłem regiony
w których odnotowano obecność wymienionego wyżej dowódcy lub jego
potomków. Na zakończenie nasuwają się nam pytania, na które chciałbym
uzyskać odpowiedź:
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1.

Czy i gdzie można znaleźć dokumenty w których nazwa osobowa
Kodż/Kodża/Koziej/Kotzas występuje? Jaka to była sytuacja i w jakiej
funkcji ta osoba występowała?

2.

Czy jest znane pochodzenie nazwy Kuzijski Massiv? Czy można znaleźć inne argumenty lub dokumenty określające lokalizacje władztwa/
województwa zarządzanego przez Kodża?

3.

Czy z historii relacji Mścisławowiczów ze Złotą Ordą, można wyciągnąć więcej wniosków na temat współpracy Kodży z Nogajem?

4.

Czy z mapy występowania toponimu Kozijivka na Ukrainie można
wyciągnąć wnioski na temat migracji przedstawicieli rodu w obszarze
Rusi?

Badania nad pochodzeniem i historią naszych rodzin Koziej prowadzę z grupą
przyjaciół od 1999 roku, ale nie jestem historykiem – to jedynie moja pasja.
Będę zatem wielce zobowiązany mogąc korespondować w wyżej wzmiankowanej sprawie.

Z poważaniem,
Grzegorz Koziej
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The Koziejs on the routes of Eastern and
Central Europe
Abstract

Dear Reader,
In my article The Koziej’s on the routes of Eastern and Central Europe I have
summarized my findings on the Koziej’s roots. We, the Koziejs, inhibit vast
area from Satu Mare in Romania, through Zemplin and Saris in Slovakia, western Ukraine, eastern and central Poland, up to Mazovia and Kujawa.
The search, in which I have been involved in since the late 1990’s, proves that
the mysterious Khan Koziej from our old family tales, is the same person as
окаянный Kodż notified in Galician-Wolhynian Chronicle. Moreover, our
search has shown that the places, where the Koziejs lived over the centuries,
trace the migration process from south-eastern Europe to Poland and Ukraine.
Therefore we, the Koziejs, consider ourselves as the heirs of the medieval commander Kodż.
For the first time the name Kodż/Kodża/Koziej has been notified in Kazakhstan history. The Kazakh society consists of three tribes: the Great Horde (Uli
Juz), Middle Horde (Orta Juz) and Small or Young Horde (Kisi Juz). In addition
to these three tribes, exist the heirs of Genghis Khan called Tore and the heirs
of arab colonists and missionaries called Khoja/Qoja/Kodża. In modern Kazakhstan the Kodża consider themselves as direct heirs of one of the famous
Abbasid imperium army generals, who in the year 751 defeated the Tang dynasty army in a four day battle under Talas (contemp. Taraz). The battle result
was the turning point in Middle Asian history, as it stopped Chinese expansion to the West and opened the region for Islamic influence.
Currently, we correspond with two Kazakhs whose names are Kodża and Koziej and in order to recognize from which family we are, they have suggested to
perform a DNA Y haplogroup check, because direct heirs of an arab general
has E1b1b haplogroup, while Kazakh Koziejs have R1b1b haplogroup.
The second time Kodż/Kodża/Kotzas name was reported in history was in the
Second Bulgarian Empire. As written in Byzantine chronicles, in March 1205
the army of the IVth Crusade, led by Prince Baldwin, Ludwik the Prince of Blois
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and Enrico Dandolo – grande doze of Venice arrived to Adrianople (contemp.
Edirne) defended by Byzantine Greeks and ambushed the city. While the ambush was elongated, the Greeks asked Kolayan, the Bulgar emperor for help.
Kolayan arrived to Adrianople with his Bulgars, Vlachs and fourteen thousand
Kuman cavalery led by commander Kodża/Kotzas to free the Greeks. After
a few days fighting, during which the nomad’s techniques were tested, on
April 14th 1205, Kolayan decided to send his troops into the decisive battle
with the Crusaders. Kotzas cavalry furiously attacked the Latin army, before
withdrawing to let the Latin knights attack them to leave the convenient battlefield hill. On the river bank marshes, the Latin heavy cavalry was surrounded
by light Kuman cavalry and Vlach and Bulgar infantry. The Latins were completely defeated.
After the victory Kuman troops occupied Byzantine territory untill the arrival
of the heat, in which the Kumans returned to their summer settlements in the
mountains. In the chronicles we can find information where the Kodża/Kotzas
troops had their settlements. The first information is that they had their settlements on the north of the Danube river. And the second information was
that the Kumans could not leave their settlements for longer, because during
their absence their settlements were easily attacked by Roman Mstislavich’s
troops. So considering the above, the Kodż Kumans settlements were located
on the borderline areas of Galician Rus, Hungarian Kingdom and Bulgarian
Imperium. In conclusion, the settlements were in the Carpathian Mountains
or on the future Kumania territory, where five decades later, Nogai, Amir of
Golden Horde established his province. The history of Nogai is linked to the
third notification on the Kodż/Koziej name.
The name Kodż/Koziej was reported in Galician-Wolhynian Chronicle under
the year 1280, when Prince Lev Danielevicz arranged his campaign against Poland under the Piast dynasty. While his forces were not sufficient he applied to
Amir Nogai for support. As stated in letopis, Amir Nogai designated three commanders: horrible Konczak, Kodż and Kubatan to take part in the campaign.
It is interesting for our family who was the horrible Kodż. Ukrainian historician
Machnowiec (following Rasz-id-din) explains that all three commanders, designated by Nogai were Khans of the Golden Horde. Konczak (Kuncek) was son
of Tarbu, younger brother of the Golden Horde Khan Telebuga (1280-1289).
Kubatan was the eighth son of the Golden Horde Khan Mengu Timur (12661280). As concerns Kodż, Machnowiec states that maybe he is the relative to
the first Khan of the White Horde Urdjuj (1204-1280), son of Jochi and the first
grandson of Genghis Khan. But it is not obvious for him.
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Very helpful in our search on the horrible Kodż was information received from
Dr Adrian Jusupović. First, he reconfirmed that in the oldest copy of Galician
letopis (archived in Moscow) the commanders name is Koż/Kodż, and all the
name modifications: Kozjej or Kuzij were done in later copies.
The second information concerns commander Koż/Kodż position. Jusupović
stated that in letopis the authors used the term horrible (окаянный) to describe Temnik – a commander who led ten thousand troops. Temnik did not
only lead the army during the war campaigns but during the peace times he
performed the function of the judge for his subordinates and their families. In
Latin such a position was called capitanaeus provincia and in Slovians – wojewoda.
While it has been clarified that our commander Koż/Kodż, notified in the later
Galician chronicles as Kozjej or Kuzij, is the capitanaeus provincia, the basic
question we have to answer is: where could his province be located. Based
on our current recognition we can suspect that the Kodż province should be
located in the Carpathian region on the borderline between the Hungarian
Kingdom, Galician Rus and Kumania territory – just in the most extended Carpathian highland called Świdowiec. The Świdowiec hights are located in the
middle of the Carpathian Mountains and its most extended south hights are
called Kuzijskij Massiv i.e. Koziej Hights.
There are quite a few arguments as to why we consider Carpathian Koziej
Hights to be the Kodż province. The province which also the Byzantines referred to as the Kodż/Kotzas settlements.
First, the Koziej Hights are directly neighbouring to the Maramures area and
to the famous northern Cisa river grasslands, which was the center of the Oriental forces settlements located by the Hugarian kings.
The second, the Koziej Hights with their grasslands, numerous lakes and
mountain rivers is the perfect place offering food for countless herds of horses, sheeps and goats, so common for nomadic Oriental societies. It is worth
to note that historicians highlight that for war campaigning purposes every
Oriental warrior had to travel with a minimum three horses. So considering
Temnik Kotzas fourteen thousand cavalry, mentioned by the Byzantines, settlement conditions offered by the Koziej Hights were crucial. Estonishingly,
the Koziej Hights, currently one of Carpathians most picturesque National
Parks is inhibited by herds of wild horses.
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The third, we have to believe what historians state when describing the Carpathian Mountains: “the Carpathian villagers living in those wild and remote
territories used to pay tribute to various nomadic warlords who arrived here
to establish their independent states”.
Temnik Kodż/Kotzas, notified by Byzantines on the beginning of XIII century,
could be one of them.
The next confirmation of our hypothesis that the Kodż Province was in the Carpathian Koziej Hights comes from the answer to the question on why Temnik
Kodż was designated by Amir Nogai to accompany two famous Genghishids
Konczak and Kubatan in Lev Danielevicz campaign in 1280, particularly that
Kodż genealogy is not clear to Machnowiec.
Assuming that Kodż/Kotzas, the commander of fourteen thousand cavalry
from the year 1205 Adrianople victory and Temnik Kodż from the year 1280
Lev Danielevicz campaign represent the same north Iranian Kodża clan, so
obviously the both commanders can not be Genghishids (from Tore clan). So
the question is what were the strenghs of Temnik Kodż that Nogai designated
him to support two Genghishids Konczak and Kubatan?
If Temnik Kodż was of Kuman origin, after the Mongolian invasion of Europe
he would not have kept his province located at or nearby Golden Horde territory. Historians highlight that Genghishids considered Kumans as traitors,
and as a result after the disastrous battle under the Kalka river (in 1223), representatives of famous Kuman clans were caught and slaughtered (like Borczak
clan) or they were sold to Arabian sultanates as the slaves (see history of the
Egyptian Mameluks). In the best case they could escape to Hungarian, Bulgar
or Serbian kingdoms (like Kotian/Kuthen clan). So the conclusion is - Temnik
Kodż was considered by Genghishids as representative of the second elitary
clan i.e. north Iranian Kodża. That is the reason he was considered as a partner
in their imperial politics.
In addition, we have a much more essential argument as to why Temnik Kodż
was designated to support Konczak and Kubatan? And the clue of this argument is the Kodż Province location in the Carpathian Mountains. This location is the key to understanding the history of the Golden Horde invasions to
Hungary and Poland (Malopolska).
I would like to analyse the routes and results of these Golden Horde invasions
to underline the importance of local guidance and proper preparation of the
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routes, particularly in wild Carpathian territory. From this I will draw a hypothesis that Temnik Kodż served not only as military support but after all as the
landlord who hosted the forces and guided them efficiently through the Carpathin mountains from Cumania to Malopolska.
After the Malopolska troops victory over Lev Danielevicz army, supported by
Nogai Khan in 1280, all throughout the next two decades the Polish Kingdom
witnessed not only turmoil resulting from pretenders fighting to take power
as the Senior Prince of Poland, settled in Cracow, but also three disastrous
Golden Horde invasions: in 1285, 1287 and 1287/1288 led by Amir Nogai and
Golden Horde Khan Telebuga. Let’s look at these episodes, well documented
in the Galician-Wolhynian Chronicle.
We start from the 1280 invasion. Kodż/Koziej forces were in operation in the
Balkan and Greek regions since the beginning of XII century (see battle under
Adrianople). Nogai, who arrived to Cumania over 50 years later, must have
known the Kodż/Koziejs as warlords and the landlords in the heart of the Carpathian Mountains. So when he designated the Konczak and Kubanan Khans
to support Lev Danielevicz campaign, he supported them with Temnik Kodż,
to ensure them hospitality and safety all along the route accross the territory
completely unknown for Golden Horde forces.
Three years later, in 1283, Amir Nogai and Khan Telebuga organized the disastrous campaign against the Hungarian Kingdom. The forces arrived to Halych
and then together with the Galician Princes forces they crossed the Carpathian
Mountains to unexpectedly attack Hungary. The route must have run over the
Koziej Highlands so Temnik Kodż should have supported them.
In 1285 Nogai and Telebuga organized the next invasion against Hungary and
Poland. Amir Nogai led their forces through Brasov and Maramures and probably was supported by the Kodż/Koziejs. While Khan Telebuga led his forces
via Tatarica and then decided to cross the mountains in three days, same as in
1283, but without the local guides he lost the route, strayed over 30 days and
resulting in the loss of his whole army in the wild mountains. As written in the
Russian letopis and in the legends from Zemplin territory, where the Kozej/
Kossey families are living today, Khan Telebuga lost one hundred thousand
men from his army and managed to find the route back only with his wife on
the horseback.
In 1287, Nogai and Telebuga arranged separate invasions into Malopolska in
Poland. Considering bad experience with crossing the mountains, this time
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Telebuga followed via Tatarica and soon ambushed Sandomierz, with plans
to plunder the city and then to go to Cracow. As he could not get the city
within 10 days he gave up and ordered his forces to approach Cracow. But
close to Torzsk castle he decided to return to the Golden Horde, because he
received the message that Amir Nogais forces surprisingly managed to surraround Cracow earlier. How could it happened? In latopis we can find the
information that: Nogai had not followed Telebuga forces, but taken his own
route, via the mountains and Przemysl. So no doubt, he profited from local
support to guide his forces fast through the mountains again. Was it Temnik
Kodż’s support? Probably yes, it was.
Let’s summarize facts to make our hypothesis more convincing. During the
years 1280–1288 the Golden Horde led by Khan Telebuga and Amir Nogai arranged five invasions into Hungary and Poland. When we analyze the routes
of their forces, we can see that Amir Nogai was more efficient then Khan Telebuga, to arrange unexpected invasions into neighbouring territories. The key
of Nogais successes was fast and safe passing through the wild Carpathian
Mountains, instead of following via Tatarica. Without the support given by
Carpathian Mountains inhibitans, it could be not be possible. Therefore, our
hypothesis is that one of Amir Nogais supporters was Temnik Kodż, whose
province was in the heart of the Carpathian Mountains, in Koziej Heights i.e.
Kuzijskij Massiv. And this was the reason that Temnik Kodż was designeted to
support Khan Konczak and Khan Telebuga in Lev Danielevicz 1280 campaign.
The political landscape of the central European countries had been completely changed after the last Nogai and Telebuga invasion of Poland during the
winter of 1287/88. In the Golden Horde erupted fighting to gain the power,
during which Khan Telebuga lost his life and the power was taken by Khan
Tochta, supported by Nogai. As the new Khan could not accept Amir Nogai’s
superior position, the fighting continued, until Nogai’s forces were completely defeated by Tochta in the battle of Kukanlyk in 1300. Tochta’s victory over
Nogai opened one decade of repression during which Amir Nogai’s family,
relatives and supporters were captured and sold as slaves to Arabian sultanates. The repression triggered massive escapes and migrations of Nogai’s supporters to neighbouring countries including Halych and Poland. And these
skilled warriors were welcomed there, particularly in Poland, where almost unknown Prince Wladyslaw Lokietek launched his long battle with Waclaw II the
Czech and local princes to gain power in Cracow and consolidate the country,
accomplished finally in 1306. During this decade of the country’s consolidation by Wladyslaw, essential parts of his forces and supporters were: the Galicians, Hungarians and Oriental troops.
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In the following decade, Poland saw the next big migration of the Oriental
militants and their families. In 1312 Khan Tochta died and Khan Uzbek (13121342) managed to take the power in the Golden Horde. He decided to consolidate this multi ethnic and cultural territory and implemented Islam as an
obligatory religion for the whole Golden Horde society. Punishment and repression against opposition triggered a massive exodus of non Islamic tribes
and societies to the neighbouring countries.
We can assume that the political turmoil in the Golden Horde did not impact
too much on Temnik Kodż and his province in the Carpathian Kuzijskij Massiv, as it was geographically and politically far from the centre of the fighting. The termination of the Kodż province was triggered a few decades later,
by two events in Galician Rus and Hungarian Kingdom. In 1340 died the last
Romanovicz and Hungary, Lithuania and Poland rushed into fighting to support its own candidate for the Halych throne. Simultaneously in the Hungarian
Kingdom, Vlachs and Kuman minorities led by knez Bohdan, launched a rebelllion against the king to create an autonomous province. Under pressure
from the Hungarian king’s loyal forces, participants of the rebellion had to flee
Hungary and its borderlines. The majority of them went east from the Carpathian Mountains, establishing the Moldavian Hospodarstvo. Concerning
the Kodż, based on historical records, they decided to migrate to Malopolska
and Halych, both being governed by the Polish King Kazimierz the Great.
We have evidence that the Kodż society migration proceeded with two
different routes: directly to Halych and through the Hungarin Kingdom to
Malopolska. Different toponyms and differences in the family name description prove it.
Let’s start from the migration route via Halych. In the oldest letopis, from
the last half of XIII century, the name of окаянный/bezbożny/Temnik is written Koż/Kodż, but in the more recent copies the transcription of the name
is changed into Koziej/Kozjej/Kuziej, i.e. with typical Russian based extention
–e.g, meaning –coming from/originated from. The family name modification
reflects the process of the Kodż families’ integration into Halych society, as
military support to the local governers, securing trade routes or as messengers. Over the centuries the Koziejs spread over the vast territory of nowadays
Ukraine, along the routes from Kuzijskij Massiv and Maramures toward Lviv,
Kiev and Kharkiv.
The remainder of the Koziejs migration and their activity along the trade
routes, in Ukrainian territory, are in numerous villages named Kozijivka. Three
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of them are located on the west – east route, from Lviv through Rowne – Zytomierz – Kiev – Poltawa to Kharkov. It is worth to add that in close neigborhood of these three Kozijivka villages, we can also find three villages called
Matyashivka. It is interesting that my family from Lublin, for at least two centuries is in close relations with the Matyaszewski family, living in Lublin city
too.
The first Ukrainian Kozijivka is located 440 km east from Lviv, near Zytomierz,
and 121 km west from Kiev. The second Kozijivka (ca 570 km from Lviv) is located 54 km south from Kiev near Cherkasy. One of the Cherkasy monasteries
are said to be founded by the Koziejs. Finally, the third Kozijivka is located 960
km from Lviv, near Poltava on the route to Kharkov (ca 75 km north-west from
Kharkov).
In spite of Kozijivka toponyms, detailed description of the Koziejs migration
from Kuzijskij Massiv and Maramures toward Lviv, Kiev and Kharkiv is needed.
This can be done by mapping the names of Koziej/Kuzij in Ukraine and the
names Kozieja/Kaziej in Belorussia.
Let’s present now the Kodż family migration over the Hungarian Kingdom to
Malopolska. We can assume that the migration started from Maramures and
proceeded together with various Vlachs families who fled from the Hungarian
Kingdom after the collapse of knez Bogdans Vlach uprising.
In Bonieckis The Polish Coat of Arm Book there are listed Sas families which
arrived from Hungary to Malopolska in mid XIV century. A few of these names
are similar to Kodż, and therefore Boniecki considered them as derived from
the same roots. These familiy names are: Kocz, Koczowski and Hoszowski.
In his The Polish Coat of Arm Book Boniecki mentioned the Koziejowo or
Kodżowo village near Przemysl, when presenting the Sas Hoszowski family
properties located in south-east Poland. He notified: „In 1589, Fedor Hoszowski governed the following villages: Tuchla, Skola, Kruszelnica, Hrebieniowio,
Sławsko, Koziejowo/Kodżowa and Chrostowo in Przemysl county”. This example perfectly shows the simultanous existence of the Kodż and Koziej
names in the Carpathian region.
The same example of the name dualism, we can find in Muszyna (Spa town
in Beskidy) with the XIV century castle located near the village Koziejowka or
Kodziejowka.
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The next confirmation that the Kodż and the Hoszowski families have the
same roots is that the Hoszow village, which the Hoszowsky family is derived
from, is current Hostovice, a borderline village near the medieval castle with
the customs chamber on the trade route from Humenne and Hostovce in the
former Hungarian Kingdom to Przemysl and Lviv in Halych and Lubaczow in
Malopolska. It is worth adding that the Slovakian Kozej and Kozey families
have been living in the nearby towns such as Humenne or Miedzylaborec until
now. Additionally, in nearby Wolosianka village (former borderline castle) the
Kossey families are still presently residing.
Finally, one more example on the Hoszowskis and the Koziejs coexsistence over
the centuries are two villages: Hosznia Abramowska and Hosznia Ordynacka,
located on the trade route from Lubaczow to Lublin, the important trade hub in
the XV – XVII centuries. The nearby villages Czernięcin and Wólka Czernięcińskia
were inhabited before the WWII by numerous Koziej families too.
Dear Reader, in the Abstract of my article The Koziejs on the routes of the
Eastern and Central Europe I have presented the overview of the Koziej origins as Iranian warriors, notified in VIII century in Kazakhstan territory, who
migrated to the Balkans and were notified by the Byzantines in the beginning
of XIII c. And later by the end of XIII c., they were notified in the GalicianWolhynian Chronicle.
Focus was given to the last phase of the Kodż family migration from the Kuzijskij Massiv and Maramures to Halych and Malopolska, which took place in
the second half of the XIV century. The Galician route has been marked by
numerous Kozijivka villages and the change of the root name Kodż to the Russian format: Koziej, Kuziej, Kaziej or Kazaj. The migration route via Hungary
to Malopolska has been marked by Kodżowo/Koziowo, Kodziejowka/Koziejowka villages and Kossey, Kozey, Kozej names.
My article aim is an invitation for cooperation in the search of more historical
documents and documented facts, which let us better understand the Koziejs
history over the last centuries. I look for answers to the following questions:

1.

where, in archives, can we find documents with: Kodż, Koziej, Kozej,
Kozey or Kossey family name notifications. Particularly we are
interested in archives located in: Ukraine, Romania, Hungary, Slovakia
and of course in Poland;
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2.

the contact is needed with: archives, museums, history oriented
institutions in Carpathian region, the Maramures area in particular.
We are looking for: tales , legends, stories on Maramures and Kuzijskij
Massiv;

3.
4.

we search for contact to Dr Boris Cherkes from Kiev, expert of the
Oriental militants in the medieval middle-eastern Europe;
we look for enthusiasts who could develop the map of Kozijivka
villages over the Ukraine and Belorussia as well as a map of locations
where the Kuzijs, Koziejs, Kozjejs are living in Ukraine, the Kozejs,
Kozeys and Kosseys are living in Slovakia as well as the Kozieja and
Kaziej in Belorussia. This would help to draw a more detailed map of
our family immigration routes.

In 1999 I launched the search on the origins and history of the Koziejs. I do this
together with my relatives and friends as my hobby and passion. But I am not
a historian. Therefore I would be very greatful for your support in this search.

Yours Sincererly,
Grzegorz Koziej
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