Wojciech STRZYZEWSKI

ZWUJKI HERALDYCZNE SZLACHTY POLSKIEJ
I NIEMIECKIEJ NA PRZYIOEADZIE WYBRANYCH
RODOW (XV - XVIIIW.)

Jest sprawq dosc ocqwista, wzajemne przentkanie wzorow kulturowych na
terenach pogranicza. Procesy takie istnialy zarowno w przeszlosci jak i
wsp6lczeSnie. Herby rycershe naleidy niewqtpliwie do tej grupy symboli kultury
europejshej, M r e przejqte zostaly przez polskie rycerstwo i dostosowane do jego
potrzeb.
Stwierdzenie, i i herby polskiego rycerstwa powstaly w opaciu o wzorce
zachodnie i to glownie niemieckie moie sugerowac, ie wiqkszosc polskiego
rycerstwa, a poiniej szlachty posiadala herby niemieckiego pochodzenia. Jednak
wedlug najstarszego polskiego herbarza J a m Dlugosza sposrod ponad 115
wymienionych przez tego autora herbow tylko 16 przypisane zostalo
jednoznacznie niemieckie pochodzeniel. Polskie herby rycerskie utworzone
zo*
z wykorzystaniem elernentow skladowych zgodnych z heraldykq
zachodnioeuropejskq, ale wiqkszosc godel byla rodzunego pochodzenia i
wywodzila siq od przedheraldycznych &ow wtasnosciowych. U k s W o w d siq
rowniei nie znany na zachodzie Europy zwyczaj poshgiwania siq jednym i tym
samyrn herbem kilku lub kilkudziesiqciu rodzin niekoniecmie pdqcmnych
wiqzami krwi tworqcych tzw. rod herbowy.
W c i w wiekbw poprzez m
i
@ mdieriskie, spadki czy lcupna majqtkow
szlachta polska i niemiecka zyla wspohe na pograniczu. Wzajemne powiqama
m a l e rowniei swoje odbicie w herbach. Porownanie zwi&ow heraldycznych
w herbach szlachty polskiej i niemieckiej na tak skomplikowanym obszarze
pogranicza polsko-brandenbursko-Slqskiego jest szczegolnie trudne. Czqsc
zamieszkalej na ~ l q & i Nowej Marchii szlachty pochodzila jeszcze z czasow
gdy ziemie te wchodzily w sldad Paristwa Polskiego. Na slqsku iyla ponadto
grupa szlachty czeskiej. Zarowno ~ l q s jak
k i pogranicze brandenburskie z Nowq
Marchq i Ziemia, Torzymskq by& ziemiami, na ktorych poczqwszy od XI11
wieku osiedlila siq duia grupa rycerstwa miemieckiego. St@ o zwiqzkach z
zamieszkdq tutaj szlachtq polsb moina mowit juz od XI11 wieku. Marian
f J. Dlugosza Kanonika Katedry Krakowskiej Banderia Brutenonun tudziet Insignia Seu Clenodia Regni
Poloniae wyd. J. Muczkowski, Krak6w 185 1.
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Gumowdu pisqc o p~eczqciach rycerstwa slqskiego zestacvil kilkadziesiqt
pieczqci rycerstwa ze Slqska, ktore odpowiadajq przedstawianym wizerunkiern
sredniowiecznyrn herbom polskim2. Jak swierdza dalej Gumowski wiele z
wyrnienionych herbow polskich prqqtych zostalo wlasnie od szlachty Slqskiej i
od ich nazwisk powstaky pokniejsze zawdania herbowe3. Z pewnosciq czqSc tych
slqskich herbow wywodzlla siq od rycerstwa niemieckiego, a zatem pierwszych
zwiqzkow heraldycznych polsko-niemieclach naleiy doszukiwac siq wsroci
rycerstwa slqskiego. 0 zwizgkach rycerstwa polskiego z niemieckirni na ~ l q s k u
pisal Marek Cet.lvnski4. Przybyli na Slqsk Niemcy chqtme wi@i siq z polskimi
rodami moinowladczyrni upatrujqc w tym moiliwosci szybkiego awansu do
krqgu zaufanych poddanych ksi-t
slqskich. Z kolei rycerstwo polskie wi@o
sic z niernieckirn m d q c w nim potencjalnego sojusznika w konfliktach z
ksiqciem czy innymi rycerzamij.
W Nowej marc hi^ margrabowie brandenburscy, chcqc wzmocniC swoje
wplyy na nowych ziemiach, sprowadzali tutaj rycerzy z glqbi kraju, obok
dawnych polskich rodow pojawily siq zatem rody niemieckie. Z niemieciuego
rycerstwa wywodzili siq pienvsi landwojtowie6. Dopiero w 1352 roku wynienia
siq rycerza polsluego Dierika z Chyciny, ktbry pelnil funkcje landwojta Ziemi
Torzymskiej7.
Caly okres pienvszych stuleci wspolnego zamieszkimda i sqsiadocvania
rycersbva polsluego i brandenbwskiego jest jak do@ jeszcze zbyt mdo zbadany.
Powstale prace odnosq siq raczej do opisow konfliktow i wojen, w Mrych bralo
udzial rycerstwo, z kwestii zwiqzanych z rodami najbardziej znanq jest uklad
rodu Nalqczow- z margrabiamis. Niektorzy autorzy m a c a j q rowniei uwagq, i i
polskie rycerstwo z pogranicza wielkopolduego stanowilo pewien wzor dla
rycerzy brandenburskich sldoconych \;rieloletnimiwalkami miqdzy sob@.
Okres, do Wrega odnosq siq moje uwagi czyli pocqwszy od XV wieku, to
czas kiedy powiqmma szlachty polsluej i niemieckiej na pograniczu byly juz
ugruntowane. Ustalone sq tei polskie reguly heraldycne. Na porqdku dziennym
bylo posiadanie przez szlachtq dobr ziemskich, ktore na pograniczu najdowaly
siq po obu stronach granicy. Zgodnie z obowipjqcyrn w krajach niemieckich
zwyczajem kupno majqtku po rodzie juz wymarlym w i p l o siq z przejqciem
elementow herbu tego rodu przez nowych wlascicieli.
2 M. G u m o w s k i, ~ i e c z ~ cSlqskie
ie
do kolicaXIVw. - pieczccie rycershva .ilqskiego, w: Historja ~lqska
t.III., Krak6w 1936, s.345-350.
3~amie,s.351.
4 M. C e t w i 6 s k i, Rycershvo Slqskie do konca XIII w., Pochodzenie - pospodarka - polityka, Wrockaw
1980, s.3 1-32.
5 T a m i e, s.32-33.
6 J. W a 1 a c h o w i c z, Geneza i~ustr6jpolitycznyNowej Marchii do poczqtk6w XWwieku, Warszawa Pomari 1980, s. 100.
7 M. S c z a n i e c k i, Krnina Tonyrnska ( W ) Ziemia Lubuska, Pomati 1950, s.33 1 .
8 W. F e n r y c h, Nowa bfarchia w dziejach polltycznych Polski w XIII i XIP'wieku, Zielona Gora-Pomaxi,
1959, s.94.
9Tamie,s.95.
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Rozwakmia na temat zwiqzkow heraldycznych polsko-niemieckich powinny
uwzglgdniac dwa kierunki ewolucji herbow szlachecluch. Pierwszy to herby
polskiemyvodqce siq z tradycji niemieckiej i tych silq rzeczy b w e wiqcej oraz
drugi - herby szlachty niemieckiej wywodzqce siq z polsktch herbbw rycerskich. .
WSrod wielu vrywodqcych siq od rycerstwa niemiecluego na szczegohq
uwagq zashgujq te, M r e nie tylko przej@e z0sta.I~przez polslue rycerstwo w
p~erwotnejformie, ale doczekaly siq tzw. odmjan herbowycli b@ na ich bazie
utrvorzone zostaly zupelnie nowe herby. Do takich naleial niewtpliwie herb Biberstein. Wymieniany we wszystluch polskich herbarzach. Chociai moina tutaj
dostrzec pewnq rozbieinosc, nieMrzy autorzy pisali o tym herbie, iz pochodzil z
Niemiec, ale opisywany byl rowniez jako herb 'Iprzyniesion z ~ ~ q s kdoa
PolskiUlo.Okazuje siq, ze Bibersteinowie, ktorzy przybyli na ~ l q s kw XI11 wieku
i w c i w dwoch stuleci dorobili sig olbrzymich dobr, funkcjonowali w polskiej
tradycji nie jako przybysze z Niemiec, lecz ze ~lqska.Herb Biberstein jest w
polskiej heraldyce jednym z tych, ktbrego zawdanie - nazwa utworzona z o d a
od nazwiska pierwszych wlakcicieli. 0 dziejach przedstawicieli tego rodu na
ziemiach polskich pisal L. Bidkowskill. Piecqtowali siq nim przede wszystkim
rycerze z Malopolski. Powstala takie tzw. odmiana tego herbu z zawdaniem nazwq Mamot. Ogblem herbem tym piecqtowalo siq w dawnej Polsce okolo 20
rodzin. Od herbu Biberstein wywodzony jest jeszcze jeden polski herb Rogala, w
ktorego godle n~drrtejemiqdzy innymi taki sam rog jeleni jak u Biberstein~w.
Rodzina, ktora na ~ 4 s k upieczqtowala siq tym herbem, to Tscharnmerowie wlasciciele miqdzy innymi Gaworzyc kc40 Glogow-a. W dawnej Polsce herb ten
naleial do najbardzlej rozpowszechnionych i uzywany by1 przez ponad 150
roh.
Kolejnym wywodiqcynl siq od niemieckiego rycerstwa by1 herb Glaubicz.
Rodzina rycerska Glaubiczbw przybyla na S l ~ zkokolic Misni. Romniez w tym
przypadku zawolanie - nazwa herbu polskiego utworzona zostala od nazwiska
pierwszych wlaScicieli. Miqdzy innymi poprzez Glaubiczow zamieszkujqcych na
d a ~ n y mpograniczu Slqsko-wielkopolskim, w okolicach Sulechowa, ich herbem
zacqla piecqtowac siq polska szlachta zamieszkala w Wielkopolsce. W sumie
okolo 30 polskich rodan szlacheckich poshgiwalo sig tym herbem.
0 wiele bardziej skomplikowanie przedstawia siq kwestia herbow
wywodqcych sig od rycerstwa polskiego a uiywanych przez szlachtq niemieckq.
Juz sam odmienny od zachodnioeuropejskiego polski obyczaj heraldyczny,
zgodnie z ktorym szlachta tworzyla tzw. rody herbowe, byl trudny do
zrozumienia dla zagranicznej szlachty. Byc moie w zgodne z niemieckim
zwyczajem herbowym, wedlug f i r e g o jeden herb by1 znakiem tylko jednej
rodziny, szlachta niemiecka przejmowala herb polski ze zmienionym godlem,
tworiqc tzw. odrnianq herbu. Najlepszy przyklad z terenow pogranicza
10 E. A K u r o p a t n i c k i, ?KadornoSd o Kleynocie Szlacheckim oraz hernach Domow Szlacheckich w
Koronie Polskiey i WielkimXsiqstwie Litewskim, cz.11, Warszawa 1789, s.6
11 B i a 1 k o w s k i,Rbd Bibersteinbw, Krakbw 1908.

dostarcza herb Ossorya i jego odrniany, ktorymi piecqtowali siq
czlonkowie znanej rodziny Sczanieckich. Linia polska tej rodziny pozosbla przy
pierwotnej wersji herbu Osorya. Przedstawiciele niemieckiej cqsci rodu z
nazwiskiem Stensch pozostali w starej siedzibie rodowej - SzczaTicu przyjqli
jako swoj herb jedynie element dawnego godla Osorya, zrnieniajqc banvy.
Jeszcze innym herbem poshgiwali siq przedstawiciele tego rodu bqdqcy w XVI i
XVIi wieku wlaicicielami podnelonogorskiej wsi Przytok.
Nieco inaczej przedstawiala siq sprawa herbu innego rodu, zamieszkalego w
przeszlosci na d a m p pograniczu slqsko-brandenbursko-wielkopolskim,von
Troschkow. Wymienieni w Herbarzu Paprockiego jako Truszkowie
zamieszkiwali przez kilka stuleci w Trzebiechowie kdo Sulechowa. W polskich
herbarzach zaliczani byli do szlachty pieczqtujqcej siq herbem Drogoslaw. Jednak
rowniei w tym przypadku do swojego herbu Troschkowie przyjqli godlo nieco
zmienione w porownaniu do pierwotnej werji herbu Drogoslaw.
To bardzo fragmentaryczne zestawienie danych wplywow herbow polskich 1
niemieckich moina podsumowak stwierdzeniem, iz z chwila, pojawienia siq
herbow rycerskich na ziemiach polskich w wielu przypadkach nastepowalo
przyjqcie przez rycerstwo polskie herbu niemieckiego, do ktorego dodawano
zawofanie pochodqce od nazwy pierwszego rodu, ktory siq tym herbem
piecqtowal. W pierwszyrn okresie do konca XV wieku zdecydowanie wiqcej
herbow niemieckich przejqtych zostalo przez Polakow niz odwrotnie. Pocqwszy
od XV wieku moina zaobsemowa6 coraz wiqcej herbow polsluego pochodzema,
Mrymi poslugiwala siq szlachta niemiecka. Przy czym z reguly byly to tzw
odmiany pierwotnej wersji herbu.
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HERALDISCHE Z U S M E N H A N G E DES POLNISCHEN UND
DE UTSCHEN ADELS AM BEISPIEL.DER GEWAHLTF,N
GESCHLECHTER (YOM 15. BIS ZUM 18. JH.)

Der Vergleich des polnischen ztnd deutschen Adels konnte man mit der
Feststellung beginnen, daJ die Rittemappen von dem westeuropainischen Adel
iibernommen worden waren und deswegen alle im gewissen Sinne von dem
deutschen Adel kommen. Das 1st jedoch zu groJ3e Gedankenvereinfachung. Die
polnische Ritterheraldik gestaltete ihren spezljschen Charakter nur in
Anlehnung an Wappen aus Wesfeuropa. Nur in Polen sind also die sog.
Wappengeschlechter entstanden deren Mitglieder dasselbe Wappen besassen
obwohl sie keine Familie bildeten.
Die gemeinsamen heraldischen Zusammenhange waren auf den Gehieten
des ehemaligen Grenzgebietes Schlesien-Mark Brandenburg-Polen sichtbar.
Der seit den vielen Generationen neben einander existierende polnische und
deutsche Adel iibernahm durch Eheschliessungen, Erbschajien usw. auch die
Wappen.
Es ist selbstverstand einfacher auf diese Wappen hinzuweisen, die vom
deutschen Adel herkamen, wenn sie verglich werden. Als das beste Beispiel
dafir kam hier das Wappen von Familie von Biberstein deinen, dessen Wappen
ein Hirschhorn - in der Wappen der polnischen Familien zu Jinden ist. k'hnlich
sieht es auch mit dem Wappen von Familie von Kottwitz aus.
Unter den deutschen Familien waren vor allem zwei - von Troschke und
Stensch - durch ihre Wappen mit den ehemaligen polnischen Wappen
verbunden.
Es ist eine Regelmassigkeit festzustellen, daJ ein Teil der Wappen, die vom
deutschen Adel ubernommen worden sind, ihr Aussehen geundert haben. Der
Sitte entsprechend haben sie den Namen erhalten, der von dem Familiennamen
(z. B. Stensch) abgebietet worden ist.
Andere Wappen haben den polnischen Namen bewahrt, obwohl sie dem
deutschen Adel angehorten, z. B. die Familie von Tschammer bediente sich des
Wappens, das in Polen Rogala genannt wurde.

