Adatrt HEYMOWSKI

Herby
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w sztokholmskim

Codex

Bergshammar

W Archiwum Paristwowym (Riksarkivet) w Sztokholmie znajduje siq od roku 1933 piqtnastowieczna
rola herbowa znana pod nazw4 Codex Bergshammar lub Bergshammarvapenbokenl. Herbarz ten jest prawdopodobniepochodzeniaburgundzkiego, a o losach jego wiadomo jedynie, 2e gdzie|
w wieku XVII dostal siq do Szwecji i przechowywanybyl w zbiorach sudermafskiegomaj4tku Bergshammar, kt6remu zawdziqczasw4 nazwQ. Literatura na temat tego niezwykle ciekawego zabytku heraldycznego jest bardzo uboga; na ile siE orientujq, zanalizowano dotychczasjedynie partie dotycz4ce
Skandynawii i Portugalii2.
Codex Bergshammarsklada siq z 247 pergaminowych kart formatu 13,5x2lr3 cm i oprawiony jest
w sk6rq naci4gniqt4na deski z XV w. Podobniejak brukselskiS(Iapenboek Gelre obejmuje on cal4
rycersk4 Europq. Por6wnanieposzczeg6lnychfragment6w tego herbarza prowadzi do wniosku, 2e mamy
przed sob4 kompilacjq opart4 na lr6d.lach z fi2nych krai6w i o sporej rozpiqto6ciw czasie.R62rice stylisryczne miEdzy np..parti4 angielsk4a niemieckq, francusk4 a polsk4 s4 bardzo widoczne i zdradzaj4
wyralne piqtno lokalne. Niekt6re fragmenty naj4 napisy w jqzyku francuskim, inne - a jest ich wiqkszo56 - w iEzyku flanandzkim. Odnosi siq wrazenie, 2e autor hertarza czerpal z 161herbovrych zar6wno starszych, jak i sobie wsp6lczesnych.Zdaniem b.aCaczyszwedzkich, data powstania interesui4cego nas pomnika przypada na pierwsz4 polowq XV stulecia, r.atomiast francuski znawca Srednioj4 na okres L450-14r0s. Termin post quem
wiecznych16l herbowych,Paul Adam-Even, przesurvla
da siE wyznaczy( m.in. na podstawie herbu ksiqcia Burgundii Filipa Dobrego, kt6rego tarcza okolona
iest lafcuchem Zlotego Runa; order ten ustanowiony zostal w 1430r. Dla herb6w polskich decyduj4cy
iest fakt umieszczeniatu, niezale2nieod fragmentu po6wiqconegoPolsce, osobnej partii litewskiej, co
wskazywalobyna lata panowania Wladyslawa lilarner{czyka (1434-1444). Przypisanie herbu Jastrz;biec arcybiskupowi gaieZniefskiemu okre6la nam termin anie quem dla fragmentu polskiego, mianowicie rok 1436, kiedy to umiera Wojciech ]astrzqbiec.
1 Meddelanden frdn SvenskaRiksarkivet f& 6r L933, Stockholm 1934,
s. B; E. v. Berchem, D. L. Galbreath
i O. Hupp (Die \Tappenbi.icher des deutschen Mittelalters, Beitriige zur Geschichte der Heraldik, w: Schriftenreihe der
Reichsstelle fiir Sippenforschung, t. III, Berlin 1939, s. 12) wyrnieniaj4 to Zr6dlo z uwagi na liczne fragmenty bgdqce kopi4
odpowiednich partii cztemastowiecznegoherbarza Gelre,
Pragnq zloLy(, podzigkowanie Dyrekcji sztokholn:skiego Riksarkivet za (ilkakrome przeslanie drogocennego rgkopisu
z Bergshammar do Biblioteki Kr6lewskiej, w kt6rej jestem m.in. kustoszem zbior6w heraldycznych. Ulatwilo mi to znakomicie bli2sze zapoznaniesig z tym pomnikiem, Fanu docentowi drowi Emilowi Schieche ze Sztokholmu wdzigczny jestem
za bezinteresown4 pomoc w rozszyfrowaniu kiiku zagadek paleograficznych.
'? F. U.
En vapenbok frdn medeltiden, Svenskaautografsiillskapets
tidskrift 2 (1889-1897), s.721-128;
{rangel,
G. Carlsson, Atten Gedda i Gdddeholm, Personhistorisktidskrift 49 (lg5l), s.39-49. Znany badtcz iredniowiecznych
pomnik6w heraldycznych, przedwczedniezmarly w L964 r.PaulAdam-Even,kt6remu
zzwdzigcz.amwiele cennych uwag
na tenat wzajemnego stosunku kodeks6w BellenVille, Gelrego i Bergshamn:ar,rnial sposobno6i z,apoznaniasig z herbarzem sztoktolrrskim, ale na jego ttmat zd4iyl opublikowai jedynie kr6tk4 wzmiankq we wstgpie do nowego wydania tekstu
Gelrego: L'armorial du h6raut Gelre (1370-139f), Claes lieinen, roi d'armes des Ruyers, Archives H6raldiques Suisses
75 (196I)' s.54. Analizy partii portugaiskiejdokonali P. Adam-Even i
[A.P.M.] de Sio Payo, Iitudes d'h6raldique m€di€vale. Armoiries portugaises dans les armoriaux frangais du moyen Age, Armas y Trof6us 2 (lg6}l6L), s, 54-56.
3 G. Carlssoo, o.c.,
s. 47-4g,
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54. Ko6ciesza:w polu czerwonym rogacina rozdatta srebrna w slup' pflektzyilowana w pas. Hebn
ukoronowany z latx1ant czerwonymi. Ktejnot: popiersie niewie5cie czerwone z warkoczem srebrnym
i z takimtz oSlimi uszami.
Napis: her hans seuaJ.
tr ten herb nale2y do partii 'wqgierskiej" zaczerpniqtej z Gelrego' czegonajlepszym dowodem znieksztalconenazwisko her hans bouseway,u Gelrego odnosz4cesiq do tatczy s4siaduj4cejz Ko6ciesz4'
Najwybitniejszym I(oSciesz4w czasachLudwika
mianowicie herbu 6l4skiegorycerzaJana Bu2ewoia126.
Wqgierskiegoi Wiadysiawa Jagielly byl Gniewosz z Dalewic, podkomorzy krakowski (1397), kasaelan
pod
sandomierskizataz pized Smieici4 w 1406r. Synem jego byl Gniewosz, podstoli krakowski, kt6ry
jedIII
Wadyslawa
panowania
Za
Grunwaldem proooudril chorqgiew Strzegomi6wczyli KoSciesz6w.
kranym z wybitriiejszych przedstawicieli rodu byl Mikolai z Chrz4stowa,starosta sanocki i miecznik
kowski w latach 1426-1436127.
55. Herb nieznany: w polu czerwonym trzy tarcze srebrne, 2 i L Napisu brak.
jest z godlem
Ten2e herb wystEpuje w herbarzu arsenalskimi przez H. Polaczk6wnquto2samiony
fu2yckiegorodu Kolowas1z8.Pod"obnymherbem (lecz o polu blqkitnym?) pieczqtowalasiE rodzina Stretkowskich lub Streczkowskich,wystqpuf4caw Sandomierskiempod koniec XVI w.12e
56. Arvdaniec: w polu czerwonym lqkaWicasrebrna, Napisu brak.
@6wn4,herbtenmo2napo|4czy('zosob4MichalaBuczackiego,kaszte1anaha1ickiego w latach 1436-l437rso.
57. Godziemba: w polu czerwonym sosnazlota o trzech rosochachi piqciu korzeniach.Napisu brak'
Herb ten odnosi6siq mo2e do Andrzeja z Lubrafca, sqdziegoziemskiegobrzeskiegow latach 1435_I43i6a3L.

58. Laska (Leszczyc): w polu czerwonym br6g zloty, wsparty na czterech 2erfuiach. Napisu brak.
Wybitniefszymi przedstawicielamitego rodu byli w6wczas Stanislaw ze Skarszewa,kasztelan biechowsii (I434-L435), i Mikolaj z Lubstowa, kasztelan kuszwicki w latach 1435-1445132.
126S. Mikucki, Rycerstwo [1], s. 116; P. Adam-Even, L'armorialftr 544. Herb ten znamy r6wnie|zlicznychpie'
w skos)'
czgci$redniowiecznych;(F. Piekosiriski, Heraldykapolska,s, 147i n.; M. Haisig, o.c., nr 53 oraz nr,52:.rcgacita
1 2 ?S . K w i a t k o w s k i , , o . c . , s . 8 5 , .1 0 4 ; K , F e d o r o w i c z , a . c . , s . 5 0 , 9 0 ; A . B o n i e c k i , H e r b a r z ,t . I V , 1 9 0 1 ,s ' 6 7 ;
aktu konfet. VI, 1903, s. 134*I35;t. III, 1900, s. 114-115. Mikolaj z Chrz4stowa przywieszapieczg(,sw4 z Ko6ciesz4u
deracji korczyriskiej (1438); CEp. II, s. 367.
12sI{. polaczk6wna,
Sremmata, s. 234; H. Knothe, Die liltesten Siegel des oberlausitzischenAdels, Neues Lausit(1891),
s.27,
tabL VI. 93. Interpretacja herbu Kolowas6w jako trzech tarczy jest jednak, iak sie zdaie,
67
zisches Magazin
lipowe
falszywa, skoro przyj4i za dowiedzione, 2e bt2ycki ten r6d dal pocz4tek rodzinie Kolbitz, kt6rej godlem byh trzy li6cie
Preussen,
in
Oberlausitz
der
Adelsgeschlecht
Ein verschollenes
na opak (tzn. ogonkami do g6ry),2 i l. G. A. v. Millverstedt,
Neues LausitzischesMagazin 67 (1891), s. 149 i n.
1seK. Niesiecki, Herbarz, t. VII, 1841, s. 536.
r:o S. Kwiatkowski, o.c., s. 73, W roli marszalkowskiej
pod nazw4hebdankumieszczonyherb Syrokomla; H. Polaczjest
pieczgci
z herbem Awdaniecod roku 1343pocz4wszy(F. Piekosidski,
pomniki,
wiele
s.339.Znarrych
k6wna, Naisrarsze
1-9).
o.c.,
nr
Haisig,
polska,
22
i
n.;
M.
s.
Heraldyka
131S. Kwiatkowski,
o.c., s. 93. Terr2eherb w roli marszalkowskiejopatrzony jest napisemgodzambo;H. Polaczmaterial
k6wna, Najstarszepomniki, s. 338. Barwna Godziemba (Sr. - tr6jsosna zi.) figuruje wSr6d herb6w fryzu ladzkiego,
jest pieczgd Andrzeja
okaz6w
jest
z
zachowanych
ubogi.
natomiast
stosunkowo
herbu
tego
dotycz4cy
Jednym
sfragistyczny
o,c', s' L37;
z Lubrzfica,. proboszcza wloclawskiego, przywieszona u aktu unii horodelskiei N7. tr-uszczkiewicz,
Haisig, o'c',
M.
51;
s.
unii,
Akta
polska,
50-51;
s.
o.c., s. 37; F. Piekosiiski, Heraldyka
Z. Biallowlcz-Krygierowa,
*'9;'r1'**iatkowski,
o.c., s. 21, 73. Znanychjest parg sr'edniowiecznychpieczgci z Laskq czyli Leszczycem,z kt6rych
polawia siq
najstarsza2.L343 r. Barrvna tztczaztym herbem wystEpuje w5r6d malowidel w L4dzie, a tecZe herb z klejnotem
kogucimi,
pi6ropuszami
jak
trzema
tarczy,
ozdobiony
na
(na
z
brogiem
kr4g
68'
helmie
ju2 w roli turniejowej Bellenville, k.
dwoma w pas i Srodkowym w stup). W ksigdze bractwa Sw..Krzysztofa umieszczonorysunek herbu Laska dla upamigtnienia
tym rynie znanego .z imienia rycetza z t abiszyna, zapewne krewnego wojewody brzeskiego Macieja z Labiszyna. Klejnot na
zlotym
otokiem
podw6jnyni
z
wklestych
o
bokach
izerwony
sunku przedstawia siE inaczej d2 wy2ej opisany: sze6ciobok
i z takim1ek6lkiem od ostrogi w ksztalcie sze6ciopromiennejgwiazdy z otworem w 6rodku. Ten2e herb w roli marszalkowskiej
ze
opatrzony jest napisem le sire de liaska; H. Polaczk6wna (Najstarsze pomniki, s. 337-338) l4czy go ze Stanislawem
Piekosifski,
r'
F.
1436
kruszwickim
kasztelanem
Skarszewa kasztelanem biechowskim, lub z Mikolajem z Lubstowa,
Heraldyka polska, s. 32-33; H. Polaczk6wna, Ksigga bracka, s. 145; O' Hupp, o.c', s' 254'
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