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Królowie Dreamlandu 

Królestwo Dreamlandu jest monarchią konstytucyjną od 
zarania swoich dziejów. Oznacza to, że władza 
monarchy, która jest najwyższą w Królestwie, jest 
uregulowana konstytucyjnie. Królestwo powstało w 1998 
roku i jest najstarszą polską Mikronacją, tron której 
zawsze należał do Dynastii Ebruzów. 
 

Poczet Królów Dreamlandu: 
JKM Marcin I Mikołaj  (2013-nadal) 
JKW Artur I Piotr (II)  (2011-2013) 
JKW Robert I  (2010-2011) 
JKW  Edward Artur (2007-2010) 
JKW Paweł I (2005-2007) 
JKW Artur I Piotr (I) (2004-2005) 
JKW eMBe  (2002-2004) 
JKW TomBond I (1998-2002) 
 

Poświatą oznaczono królów obecnych w dreamlandzkiej przestrzeni publicznej. JKW Artur I Piotr po 
zejściu z tronu oświadczył o swoim odejściu z Królestwa. 

Herb Jego Królewskiej Mości 

MARCINA I MIKOŁAJA 

JKM a JKW 
JKM jest skrótem od Jego Królewska Mość, natomiast JKW skrótem od Jego Królewska 
Wysokość. Tytuł pierwszy przysługuje wyłącznie panującemu monarsze, natomiast drugi 
każdemu królowi seniorowi oraz regentowi. Zwracając się do królów bezpośrednio należy 
zamieniać zwrot Jego na zwrot Wasza. Poprawną formą jest zatem Wasza Królewska Mość. 
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Królestwo Dreamlandu posiada rozwiniętą i bogatą 
tytulaturę. Dekret Królewski z dnia 9 września 2008 
roku szczegółowo reguluje zagadnienie tytułów 
honorowych. Ustanawia on następujące tytuły: 
 

(1) sir/lady 
(2) baron/baronowa 
(3) wicehrabia/wicehrabina 
(4) hrabia/hrabina 
(5) markiz/markiza 
(6) diuk/diuczesa 
(7) książę/księżna 
(8) arcyksiążę/arcyksiężna 
(9) król senior/królowa seniora 
 
Poświatą oznaczono tytuł monarszy, który uzyskuje każdy król po przekazaniu korony następcy. 

4 

Szlachta i arystokracja  
Królestwa Dreamlandu 

Tytuły honorowe nadaje Król w drodze postanowienia i 
(co do zasady) zgodnie z powyższą hierarchią. Tytuły od 
markiza wzwyż nadawane są za działalność w skali 
federalnej. Król samodzielnie decyduje o tym, która osoba 
zasługuje na nobilitację i uzyskanie tytułu honorowego. 

JE 
JE jest skrótem od Jego 
Ekscelencja, używanym 
w szczególności wobec 
osób posiadających 
dowolny tytuł 
honorowy (z wyjątkiem 
tytułu monarszego, o 
czym wspominano 
wcześniej). Zwracając 
się bezpośrednio 
stosuje się zwrot Wasza 
zamiast Jego, stąd 
poprawne: Wasza 
Ekscelencjo. 

 Korona w herbie 
wielkim obecnie 
panującego monarchy 

Korona w herbie 
wielkim każdego         
króla seniora  



Tytulatura krajowa 
Konstytucja Królestwa nadaje 
prowincjom przywilej 
stosowania krajowej 
tytulatury, co sprowadza się w 
szczególności do stosowania 
odpowiednich zwrotów 
podczas zwracania się do 
Namiestników Koronnych w 
prowincjach będących 
monarchiami. Pojawia się 
wówczas zwrot Jego (Wasza) 
Książęca Mość, skrótowo JXM 
(WXM). 
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Kodeks honorowy 
szlachty i arystokracji 

Jeszcze przed wyjściem dekretu 
o tytułach honorowych arysto-
kracja Królestwa przyjęła 
Kodeks Honorowy swojego 
Stanu i Stanu szlacheckiego. 
Składa się z trzech części 
zawierających zakazy, obowiąz-
ki i zalecenia, do których 
szlachta stosować się winna. 

Rota 
Po uzyskaniu tytułu honorowego 
każdy szlachcic i arystokrata 
obowiązany jest złożyć przysięgę 
na forum głównym Królestwa, 
treści następującej:  
„Przyrzekam (ślubuję) uroczyście, 
że będę służyć wiernie Królowi i 
całemu Królestwu szerząc Ich 
wielkość i chwałę, oraz że w moim 
postępowaniu nie uczynię niczego, 
co uchybiałoby nadanej mi 
godności [określenie nadanego 
tytułu].” 

Nadanie tytułu honorowego nie musi mieć jednak 
dożywotniego charakteru. Niestosowanie się do Kodeksu  
                                      Honorowego, niezłożenie przysię- 
                                      gi wierności, zachowanie z nią  
                                      sprzeczne czy inne działania urą- 
                                      gające Stanowi szlacheckiemu lub  
                                      arystokratycznemu mogą skutko- 
                                      wać odebraniem tytułu przez Sąd  
                                      Parów. Tytuł może być również  
                                      odebrany przez skazanie wyro- 
                                      kiem sądu powszechnego. 
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Nadania ziemskie 

Tytuły honorowe oprócz pozycji społecznej i prestiżu 
mogą wiązać się z uzyskaniem władztwa ziemskiego nad 
określonym terenem. Król może bowiem przyznać 
arystokracie noszącemu tytuł co najmniej wicehrabiego 
nadanie ziemskie i tytuł palatyna nadanego terenu. 
 

Palatyn pełni swoją funkcję honorowo i jego 
pierwszorzędną powinnością jest dbałość o nadane ziemie 
oraz wspomaganie władz lokalnych, w zasięgu władztwa 
których znajduje się nadany palatynat, w administrowa-
niu tymi terenami i służeniu radą w ich rozwijaniu. 
 

Instytucja nadań ziemskich nie jest wykorzystywana 
niemal wcale w Królestwie. Ranga jej jest ogromna i 
wymaga wielu poświęceń palatyna. Nadane ziemie nie są 
bowiem tylko nagrodą za wzorową posługę na rzecz 
Królestwa, ale przede wszystkim Król oddaje je 
arystokracie w opiekę. 
 

Nadania ziemskie nie są dziedziczne, mogą być odebrane 
przez Króla, Sad Parów lub sądy powszechne. 
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Heroldia Obu Królestw 

Szlachcic Królestwa obowiązany jest posiadać 
herb. Herby przygotowuje w oparciu o rygorystyczne 
zasady heraldyczne Heroldia Królestwa, a same herby 
nadawane są przez Króla w postaci patentu 
umieszczanego w rejestrze heraldycznym wraz z opisem. 
Herby mogą być oczywiście projektowane przez samych 
szlachciców, jednak Heroldia Królestwa musi je 
zatwierdzić – dopiero wówczas mogą trafić do rejestru, a 
tym samym uzyskać urzędowe poświadczenie 
prawidłowości. 
 

Na czele Heroldii Królestwa stoi Król jako Wielki 
Mistrz Heroldii (od 2012 roku Dreamland i Elderland 
posiadają jedną heroldię, więc...) Obu Królestw. 
Organem wykonawczym Heroldii Obu Królestw jest 
Sekretarz, a obecnie piastuje to stanowisko JKW Pavel 
Svoboda. W skład Heroldii wchodzą ponadto wszyscy 
arystokraci. Ona sama posiada rozliczne zadania i 
odpowiada za rozstrzyganie sporów heraldycznych czy 
wyłanianie składu Sądu Parów. Od wielu lat heraldyka w 
Królestwie stoi dzięki niej na wysokim poziomie. 
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Prawo lenne 
Zjednoczonego Księstwa 

Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru jako 
jedyna prowincja rozwija system lenny w oderwaniu 
od prawa nadań ziemskich i tytułów honorowych o 
zasięgu ogólnopaństwowym. Początek rozwoju nadań 
ziemskich w Księstwie pochodzi z Luindoru, w którym 
powstała Marchia Dhatar (obecnie już nieistniejąca). Po 
zjednoczeniu JE Sted Asketil otrzymał w posiadanie 
Marchię Alizon (dzisiaj włada nią jego syn JE Siergiusz 
Asketil). Po reformie w 2013 roku powstało także 
Hrabstwo Ermeny. Prawo lenne ustanawia stosunek 
lenny, jaki może być nawiązany między suzerenem 
(Księciem) a wasalem (lennikiem) wskutek nadania 
ziemskiego. Ziemię w dziedziczne posiadanie mogą 
otrzymywać baronowie, wicehrabiowie, hrabiowie, 
markizowie i diukowie. Arystokraci z tytułami wyższymi 
otrzymują posiadłości w miastach Księstwa i stosowne 
uposażenie pieniężne. Nazwa lenna wywodzi się od 
posiadanego tytułu przez wasala. Wasal posiada rozliczne 
przywileje dzięki takiemu nadaniu ziemskiemu, jednak 
musi się przede wszystkim troszczyć o nadane tereny. 
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