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Wstęp

-St&godnie z naszą wiedzą źródłową w 1596 r. rada toruńska nakazała powie- 
Sllljszenie w kościele Najświętszej Marii Panny w Toruniu tarcz drewnianych 
z namalowanymi na nich herbami rodzin patrycjuszowskich. W literaturze 
przedmiotu uważano, że tarcze te były tam wieszane systematycznie od śre
dniowiecza, dokumentując niejako wchodzenie kolejnych rodzin w krąg to
ruńskiego patrycjatu1. Tego typu wniosek można wyciągnąć po lekturze tytułu 
nadanego jednemu z zachowanych odrysów tych tarcz, wykonanych na zlece
nie burmistrza toruńskiego Jana Austena w 1688 r. Nieznany rysownik zapisał 
na karcie tytułowej: „Consignation u[nd] Verschreibung der Wap[p]en unter
schiedlicher Geschlechter welche in der Kirchen V. Marien nach der Ordnung 
unweit von Altar aufgehanget sein AD 1350 undt drüber den"2. Nikt jednak nie 
pokusił się o szerszą analizę historii tego niezwykle ciekawego zbioru, nie pod
dał też analizie zachowanych 16 tarcz, wiszących do dzisiaj w Sali Mieszczań
skiej toruńskiego ratusza. Historię tego zbioru, niepełną jednak i pozbawioną 
głębszej analizy, przedstawił w swoim herbarzu Marian Gumowski3.

Toruński patrycjat niewątpliwie korzystał od średniowiecza ze wszyst
kich atrybutów przynależności do szlachty. Jego przedstawiciele używali 
własnych herbów i pieczęci, mieli prawo do posiadania dóbr ziemskich. Co 
więcej, w połączeniu z nieruchomościami w mieście i majątkiem ruchomym 
dawało im to zdecydowaną przewagę w strukturze majątkowej Państwa za
konnego, a co za tym idzie, stawiało ich, wraz z przedstawicielami analogicz

1 Por. P. Birecki, Sztuka luterańska n a ziem i chełm iń skiej od drugiej połowy XVI do  
pierw szej ćw ierci XVIII wieku, Warszawa 2007, s. 340 („W ciągu kilku stuleci w kościele 
NMP zgromadzono właściwe każdemu rodowi drewniane tarcze herbowe").
2 Archiwum Państwowe w Toruniu [dalej APT], Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 14.
3 M. Gumowski, H erbarz patrycjatu toimńskiego, Toruń 1970, s. 9-11.
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nych patrycjatów innych wielkich miast pruskich, w zdecydowanie korzyst
niejszej sytuacji społecznej i politycznej wobec władzy zwierzchniej (Zakonu) 
niż miejscowe rycerstwo. Sytuacja ta nie uległa zmianie po wojnie trzynasto
letniej. Przedstawiciele miejskich elit władzy uzyskali do króla Kazimierza 
Jagiellończyka dalsze nadania ziemskie w postaci dóbr zastawnych (w zamian 
za pożyczki udzielone na prowadzenie wojny). Na proces ten nałożył się jed
nak głęboki kryzys w handlu dalekosiężnym, który spowodował kurczenie 
majątków tej grupy w miastach, liczne bankructwa oraz widoczny proces po
rzucania zajęć miejskich i przenoszenia się na wieś. Na miejscu „starego pa- 
trycjatu" w mieście ukształtowała się w XVI w. nowa, mniej liczna elita władzy. 
Zachowała ona jednak świadomość swojej przynależności do szlachty, którą 
starała się pielęgnować, przyjmując herby, inwestując w zakup dóbr ziemskich 
i starając się — co było zjawiskiem nowym — o potwierdzenie swoich praw 
szlacheckich poprzez nobilitację4.

Kościół był w średniowiecznym i wczesnonowożytnym mieście najważ
niejszą nekropolią najznamienitszych jego mieszkańców. To w jego wnętrzu 
fundowali oni swoje płyty nagrobne, tablice epitafijne, zawieszali chorągwie 
pogrzebowe zmarłych przodków. W ten sposób kościół stawał się też elemen
tem podtrzymywania świadomości elit — płyty nagrobne i epitafia zaopatrzone 
były zazwyczaj w herby świadczące o przynależności do patrycjatu. W Toruniu 
najważniejszą nekropolią patrycjatu w średniowieczu był parafialny kościół 
św. Janów w Starym Mieście. Ważną, ale wyraźnie mniej eksponowaną rolę 
w tej dziedzinie odgrywał franciszkański kościół Najświętszej Marii Panny5.

Sytuacja ta zaczęła się zmieniać w II poł. XVI w. wraz z nastaniem refor
macji i kontrreformacyjnymi działaniami hierarchów katolickich. Kościół św. 
Janów pozostawał w latach 1530-1596 właściwie w rękach luteranów, ale bisku
pi chełmińscy podjęli bardzo intensywne starania o odzyskanie świątyni już 
w 1576 r. W związku z tym świątynia ta traciła stopniowo w II poł. XVI w. swoją 
funkcję miejsca pochówków przedstawicieli toruńskiego, dodajmy luterań- 
skiego, patrycjatu. W latach 1563-1596 pochowani zostali w tej świątyni na
stępujący przedstawiciele patrycjatu: Wolfgang Hitfeld (1574), Bernard Pulman 
(1577), Michał Siewert (1578), Sebastian Trost (1578), Hans Lange (1581), Michał 
Siewert (1592), Łukasz Kriiger (1595) i Krystian Schotdorf (1596). W tym czasie

4 Por. K. Mikulski, W ym iana elity władzy w Toruniu w II połow ie XV wieku (Przy
czynek do badań  n ad  m echan izm am i kształtow ania s ię  elit), [w:] Elity m ieszczań sk ie  
i sz lach eck ie  Prus K rólew skich i Kujaw w XIV-XVIII w., pod red. J. Staszewskiego, Toruń 
1995, s. 51-93; tenże, Szlachta i patrycjat w Prusach K rólew skich  w XV XVIII wieku  — 
próba oki^eślenici wzajemnych relacji, [w:] Prusy K siążęce  i Prusy K rólew skie w XVI- 
XVIII wieku, pod red. J. Wijaczki, Kielce 1997, s. 97-109.
5 Por. A. Semrau, Die G rabden km äler d er  M arien kirche zu Thorn, „Mitteilungen des 
Coppernicus-Vereins" [dalej MCV], H. 7, 1892.
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w kościele mariackim, który pozostawał pod pełną kontrolą wyznawców lute- 
ranizmu, pochowano: Mikołaja von der Linde (1563), Macieja Gretscha (1564), 
Mikołaja von der Linde (1574), Henryka Krügera (1579), Jana Strobanda (1585), 
Marcina Mochingera (1590) i Szymona Goldnera (1595). Po ostatecznej utracie 
kościoła św. Janów na rzecz katolików w 1596 r. kościół mariacki stał się naj
ważniejszą świątynią luterańską w mieście. Fakt ten potwierdzała ordynacja 
kościelna z sierpnia 1599 r. Artykuł 2 tej ordynacji wprowadzał możliwość 
grzebania zmarłych wewnątrz kościoła mariackiego wyłącznie na podstawie 
decyzji rady. Miejsce w górnym chórze miało kosztować 30 grzywien, w środ
kowym — 20 grzywien, w kościele — 15 grzywien6.

1. Historia zbioru tarcz

Łatwo skojarzyć, że zawieszenie tarcz herbowych w kościele mariackim wła
śnie w 1596 r. musiało wiązać się z ostateczną utratą kościoła św. Janów przez 
luteranów. W 1603 r. zbiór tablic, zajmujący ścianę nad północnym chórem 
w prezbiterium kościoła mariackiego, został uzupełniony o herby tych znamie
nitych rodzin, których tam wcześniej nie umieszczono. Razem miało wisieć 
w kościele NMP 98 lub 100 tablic, umieszczonych w pięciu rzędach. Pełny 
zbiór tych herbów nie zachował się do dzisiaj. Przed 1688 r. tarcze były odna
wiane. W 1729 r. zostały one zdjęte ze ścian prezbiterium przez bernardynów, 
którzy w wyniku represji, jakie spadły na luteranów toruńskich po tumulcie 
z 1724 r„ przejęli kościół mariacki. W styczniu 1733 r. zostały one przeniesione 
do ratusza i w 1738 r. powieszone na ścianach Sali Mieszczańskiej i sąsiednich 
sal na pierwszym piętrze7. Już w tym czasie wiele z nich było zaginionych. 
Wiadomo, że przed powieszeniem w ratuszu w 1738 r. tarcze zostały ponownie 
poddane renowacji, której dokonał na zlecenie rady mistrz malarski Krzysztof 
Krystian Marquardt8.

Odrysowujący je wkrótce po przeniesieniu do ratusza Jerzy Fryderyk Stei
ner podzielił zbiór na dwie części. Z pierwotnego zbioru 100 (102) herbów 
w ratuszu miało zawisnąć 56, a pozostałe 44 zaginęły9. Wygląd 33 herbów 
zaginionych rysownik odtworzył na podstawie posiadanych informacji, a dzie
więć tablic pozostawił pustych — ich zawartość nie była mu już znana. Steiner

0 Tamże, s. 2.
7 Tamże, s. 57.
8 B. Łyczak, M arquardt Christoph Christian (1677-1755), [w:] Toruński słownik biogra
ficzny, t. 7, pod red. K. Mikulskiego, Toruń 2014, s. XX.
9 Tom ń  i m iasta ziem i chełm ińskiej na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera z pierw
szej połowy XVIII w. (tzw. Album Steinera), pod red. M. Biskupa, Toruń 1998, s. 77-80, 
tab. 31, 31 a, 32, 32a.
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podał też wykaz wszystkich herbów z podziałem na rzędy. W pierwszym miało 
wisieć 21 tablic należących do nieznanych rodzin (nr 1-21), w drugim 22 tablice 
z naniesionymi nazwiskami rodzin, do których należały (nr 22-43). W trzecim 
rzędzie Steiner umieścił kolejne 22 tablice (nr 44-65), z których tylko 11 miało 
dopisane nazwiska (nr 44-53, 58). W czwartym rzędzie wisieć miały kolejne 
22 tablice, wszystkie przypisane konkretnym rodzinom, wreszcie w piątym 
rzędzie znalazło się 13 tablic z opisami. Cały zbiór liczyć miał 100 tablic, z któ
rych 30 nie umiał Steiner przypisać konkretnym rodzinom. Z tego samego 
źródła i w tym samym czasie odrysował też wygląd tablic Jerzy Piotr Schultz, 
toruński lekarz i profesor gimnazjum10. Jego zestawienie zachowanych tarcz 
jest jednak ukazane w innej kolejności niż u Steinera, co zdaje się sugerować, 
że odrysował je i uszeregował na podstawie własnej obserwacji. Przerysował 
też z tego samego co Steiner źródła wygląd tarcz niezachowanych. Pominął 
jednak dziewięć tarcz, które w tym źródle było pustych.

Opisujący herby w 1890 r. Artur Semrau stwierdził istnienie 55 tablic11. 
Stan zachowania, mimo prawie tej samej liczby herbów co u Steinera, był 
jednak odmienny. Semrau posługiwał się co prawda numeracją zastosowaną 
w herbarzu Austena (o którym niżej), ale w przypadku zachowanych i nieza
chowanych herbów pokrywały się one w znacznej części z numeracją Steine
ra. Z pierwszego rzędu, do którego Semrau (za herbarzem Austena, podobnie 
jak u Steinera) zaliczył 21 tablic (nr 1-21), zachowały się do 1890 r. dwie tablice 
(nr 4, 20). W drugim rzędzie umieścił 23 herby (nr 22-44), z których nie za
chowało się do jego czasów sześć tablic (nr 22, 23, 26, 27, 37, 44). Znalazł się 
wśród tych herbów drugi herb rodziny „von der Linde", zaginiony już w 1890 r. 
(nr 37), a umieszczony przez Steinera w trzecim rzędzie (nr 58) wśród herbów 
o nieznanej przynależności. W trzecim rzędzie znalazły się w spisie Semraua 
22 herby (nr 45-66), z których zachowało się 10 znanych (nr 46-47, 49-55, 
64) i dwa nieznane herby (nr 62, 65), a dwa znanych rodzin (nr 45 — Krapitz, 
48 — vom Nichte) i osiem należących do nieznanych rodzin (nr 56-61, 63, 66) 
nie zachowało się. Z czwartego rzędu, w którym miało wisieć 26 tablic (nr 67- 
92), zachowało się do 1890 r. 19 tablic, a sześć zaginęło (nr 68, 86, 87, 89, 90, 
92). Zbiór ten uzupełniać miało sześć herbów w piątym rzędzie (nr 93-98), 
z których zaginął jeden (nr 98).

Wydaje się, że obliczenia Steinera nie były precyzyjne. Znał liczbę zacho
wanych tablic, ale nie dokonał właściwego wyodrębnienia zachowanych i nie
zachowanych herbów. Jest też możliwe, że w późniejszym czasie część herbów 
odnalazła się, a inne zaginęły, ale wydaje się to raczej mniej prawdopodobne.

10 Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Książąt Czartoryskich, rkps 1075a [dalej 
MNK], s. 113-153 (503-543).
11 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 57. Warto odnotować, że wśród tablic znanych 
Semrauowi było kilka tablic, które Steiner uważał za zaginione.
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Spośród tarcz zaliczonych przez Steinera do zaginionych „odnalazło się" do 
końca XIX w. sześć (numeracja wg Austena: nr 4, 20, 51, 62, 65, 67), a „zaginę
ło" pięć (numeracja wg Austena: nr 26, 37, 86, 87, 90). Podobny błąd popełnił 
Schultz, co ostatecznie wskazuje, że oba te odrysy (Schultza i Steinera) są ze 
sobą ściśle związane. Schultz odrysował zapewne cały zbiór tarcz bezpośred
nio z tablic Steinera.

Liczba tablic uległa poważnemu pomniejszeniu w XX w„ w trakcie kolej
nych wojen światowych. Zapewne część z nich została wywieziona z Torunia 
przez wyjeżdżających stąd Niemców. Dzisiaj w Sali Mieszczańskiej wisi nadal 
16 tablic, na których umieszczone są herby rodzin: Stolle (376), Rote (377), Hit
feld (378), von der Веке (388), Rockendorf (379), Preuss (380), Giese (381), Boltz 
(382), Kochański (383), Estke (384), Jelan (385), von Putten (386), von Birken 
(387), von Elsenaw (388), Rüdiger (389), Rusop (390)12. Ta wątła pozostałość 
dawnej chwały toruńskiego patrycjatu nie była poddana w ostatnim czasie 
zabiegom konserwatorskim. Nie możemy w związku z tym potwierdzić czasu 
ich powstania, dość chyba łatwego do ustalenia na podstawie analizy dendro- 
chronologicznej drewna i użytych do ich wykonania farb.

Tablica 1. Stan zachowania toruńskich tarcz herbowych w połowie XVIII, końcu 
XIX w. i w 2013 r.

Nazwisko Steiner,
nr

Schulz,
nr XVIII Austen,

nr
kon.
XIX 2013

Nieznane (vom Hofe) [ни pom. nie ma i nie ma nie ma

Nieznane 2 (i) nie ma 2 nie ma nie ma

Nieznane [[3]] pom. nie ma 3 nie ma nie ma
Nieznane 4 (2) nie ma 4 jest nie ma

Nieznane (Korzbok?) [[5]] pom. nie ma 5 nie ma nie ma

Nieznane [[6]] pom. nie ma 6 nie ma nie ma

Nieznane (Rogala odm) 7 (3) nie ma 7 nie ma nie ma
Nieznane (Trąby) 8 (4) nie ma 8 nie ma nie ma
Nieznane (Witram) 9 (5) nie ma 9 nie ma nie ma
Nieznane (Neisser) 10 (6) nie ma 10 nie ma nie ma
Nieznane 11 (7) nie ma 11 nie ma nie ma
Nieznane (Kopernik) 12 (8) nie ma 12 nie ma nie ma
Abdank 13 (9) nie ma 13 nie ma nie ma
Nieznane (z Wałdowa) 14 (10) nie ma 14 nie ma nie ma
Nieznane (Bikoln) 15 (И) nie ma 15 nie ma nie ma

12 Muzeum Okręgowe w Toruniu [dalej MOT], sygn. MT/M/376-390. Herby określone 
w albumie Steinera numerami: 25, 32, 34, 41, 42, 50, 66, 68, 69, 77, 83, 84, 86, 88, 90, 98.
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Nazw isko
Steiner,

n r
Schulz,

n r
XVIII

Austen,
n r

kon .
X IX

2013

Nieznane [[16]] pom. nie ma 16 nie ma nie ma

Nieznane 17 (12) nie ma 17 nie ma nie ma

Nieznane (Pape) 18 (13) nie ma 18 nie ma nie ma

Nieznane (Głażewski) 19 (14) nie ma 19 nie ma nie ma

Nieznane (von Lohen?) 20 (15) n ie  m a 20 je s t nie ma

Nieznane 21 (16) nie ma 21 nie ma nie ma

Essen, von 22 46 (17) nie ma 22 nie ma nie ma

Brücke, von der [[23]] pom. nie ma 23 nie ma nie ma

Soest, von (Herken, von) 24 и jest 24 jest nie ma

Putten, von 25 12 jest 25 jest jest

Datteln, von 26 13 je s t 26 n ie  m a nie ma

Loe, vom 27 (18) nie ma 27 nie ma nie ma

Rebber 28 14 jest 28 jest nie ma

Allen, von 29 15 jest 29 jest nie ma

Rubit 30 1 jest 30 jest nie ma

Ritter 31 2 jest 31 jest nie ma

Rockendorff 32 3 jest 32 jest jest

Reusse 33 4 jest 33 jest nie ma

Rote 34 5 jest 34 jest jest

Hengstenberg 35 6 jest 35 jest nie ma

Linde, von der 36 7 jest 36 jest nie ma

Kordelitz 37 9 jest 38 jest nie ma

Werle (bł. Wale) 39 19 jest 40 jest nie ma

Wale (bł. Werle) 38 22 jest 39 jest nie ma

Watzenrode 40 20 jest 41 jest nie ma

Jelan 41 21 jest 42 jest jest

Hitfeld 42 10 jest 43 jest jest

Teudenkus 43 32 je s t 44 n ie  m a nie ma

(Krapitz, von 1) nie m a pom. nie m a 45 nie m a nie ma

Krapitz, von 2 44 17 jest 46 jest nie ma

Ziegenberg, von (Bończa) 45 16 jest 47 jest nie ma

Nichte, vom (Drogomir) 46 (19) nie ma 48 nie ma nie ma

[K]asmansdorff, von 47 29 jest 49 jest nie ma

Ostischow, von (Łękna) 48 30 jest 50 jest nie ma

Heselicht (Mur Walny) 49 31 jest 51 jest nie ma
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Nazwisko
Steiner,

nr
Schulz,

nr XVIII Austen,
nr

kon.
XIX 2013

Elsenaw, von 50 18 jest 52 jest jest
Waldau, von 51 (20) nie ma 53 jest nie ma
Baumgart, von (Jasiona) 52 27 jest 54 jest nie ma
Breien, von (Poraj) 53 23 jest 55 jest nie ma
Steinhäuser [[54]] pom. nie ma 56 nie ma nie ma
Niezane (Bode) 55 (21) nie ma 58 nie ma nie ma
Nieznane [[56]] pom. nie ma 57 nie ma nie ma
Nieznane 57 (22) nie ma 59 nie ma nie ma
Linde, von der 2 58 8 jest 37 nie ma nie ma
Nieznane 59 (23) nie ma nie ma nie ma nie ma
Nieznane (Vasall) 60 (24) nie ma 60 nie ma nie ma
Nieznane (Doliwa) 61 (25) nie ma 61 nie ma nie ma
Nieznane (Gryf) 62 (26) nie ma 62 jest nie ma
Nieznane (Modlibóg) 63 (27) nie ma nie ma nie ma nie ma
Nieznane 64 (28) nie ma 66 nie ma nie ma
Nieznane (Mora) 65 (29) nie ma 65 jest nie ma
Nieznane (Krüger 2) nie ma pom. nie ma 63 nie ma nie ma
von der Веке 66 24 jest 64 jest jest
Ziegen hals 1 [[67]] pom. nie ma nie ma nie ma nie ma
Birken, von 1 68 33 jest 71 jest jest
Rusop 69 (30) nie ma 67 jest jest
Luncke (Lowke) 70 (31) nie ma 68 nie ma nie ma
Pekaw 71 25 jest 69 jest nie ma
Wege, vom 72 26 jest 70 jest nie ma
Birken, von 2 73 (32) nie ma nie ma nie ma nie ma
Knoff 74 28 jest 72 jest nie ma
Ziegen hals 2 75 34 jest 73 jest nie ma
Trost 76 35 jest 74 jest nie ma
Stolle 77 36 jest 75 jest jest
Krüger 78 42 jest 76 jest nie ma
Schotdorff 79 37 jest 77 jest nie ma
Racke 80 43 jest 78 jest nie ma
Liseman 81 44 jest 79 jest nie ma
billige al. Scherer 82 40 jest [[80]] jest nie ma
Esken 83 pom. jest [[81]] jest jest
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Nazwisko Steiner,
nr

Schulz,
nr XVIII Austen,

nr
kon.
XIX 2013

Kochański (Ogończyk) 84 48 jest [[82]] jest jest
Koye 85 47 jest [[83]] jest nie ma
Boltze 86 50 jest [[84]] jest jest
Engelhart 87 49 jest [[85]] jest nie ma
Rüdiger 1 (Pomian) 88 38 jest [[91]] jest jest
Stroband 89 39 jest 87 nie ma nie ma

Preuss (Prus II) 90 54 jest 88 jest jest
Mochinger 91 (33) nie ma 89 nie ma nie ma

Tenck 92 45 jest 90 nie ma nie ma

Rüdiger 2 93 53 jest 86 nie ma nie ma
Dietz 94 (34) nie ma 92 nie ma nie ma

Gretsch 95 41 jest 93 jest nie ma

Schachman 96 52 jest [[94]] jest nie ma

Amend 97 51 jest 95 jest nie ma

Giese 98 56 jest 96 jest jest
Kranich 99 55 jest 97 jest nie ma

Lichtfuss 100 (35) nie ma [[98]] nie ma nie ma

2. Herbarz Austena

Mimo zaginięcia większości z omawianych elementów zbioru — znamy na 
szczęście wizerunki wszystkich właściwie herbów. Już bowiem w 1688 r. ów
czesny burmistrz Jan Austen nakazał wykonanie ich kopii, które szczęśliwie 
przetrwały do naszych czasów w postaci tzw. Herbarza Austena.

Księga ta znajduje się obecnie w Archiwum Państwowym w Toruniu (kat. II, 
dz. XII, t. 7). Początkowo znajdowała się w rękach prywatnych. Po śmierci Jana 
Austena (J1688) księgę tę wraz z ręką jego córki Katarzyny przejął Jan Krzysz
tof Elsner13. W posiadaniu tej rodziny pozostawała ona do II poł. XIX w„ kiedy 
to wdowa po Edwardzie Elsnerze przekazała ją magistratowi toruńskiemu14.

13 Katarzyna Augstin (Austen), córka Jana, wyszła najpierw za mąż za Gottloba Waltera 
— ślub 8 II 1701 (Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, Parafia pw. Wniebowzię
cia NMP, AD 001, s. 271), a po jego śmierci została wydana za mąż za Jana Krzysztofa 
Elsnera — ślub 21 III 1708 (tamże, s. 291).
14 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 1 — księgę przejął w imieniu magistratu i opatrzył stosow
nym wpisem 31 XII 1877 r. Hermann Adolph.
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Powodem wykonania odrysów herbów była przeprowadzona wcześniej 
renowacja tarcz. Nie znamy niestety nazwiska rysownika, który skopiował 
98 herbów, znajdujących się w 1688 r. w kościele mariackim. Ich liczba i roz
mieszczenie w rzędach na ścianie prezbiterium odbiegały nieco od układu 
określonego przez Steinera. Niestety również ten zabytek został „nadgryziony" 
przez czas. Do naszych czasów przetrwało w rękopisie tylko 90 rysunków. 
Osiem kart zostało z księgi zapewne wyrwanych dość dawno, gdyż kilkakrot
nie próbowano „poprawić" numerację herbów, tak by odpowiadała zachowa
nemu zbiorowi. Z rękopisu wyrwano na szczęście wizerunki herbów (Lillige, 
Esken, Kochański, Koye, Boltze, Engelhard, Schachman, Lichtfuss), które są 
znane też z innych zabytków. Ważne, że rysownik zatrudniony przez burmi
strza Austena widział 98 tablic i odwzorował je w sposób dość udany arty
stycznie.

3. Album Steinera i herbarz Schultza

Jak już wspomniałem wcześniej, po 1733 r. (może w 1738 r., po kolejnej renowa
cji) odrysowywał je znany rysownik toruński Jerzy Fryderyk Steiner. Widział 
naocznie 56 tablic, wiedzę o wyglądzie 44 pozostałych czerpał z nieznanego 
nam źródła. Nie był to herbarz Austena, gdyż Steiner nie odrysował dziewięć 
herbów, które w 1688 r. zostały tam umieszczone. Istnieje też niewielka nie
zgodność w kolejności przedstawianych herbów. Wynika ona m.in. z tego, że 
Steiner umieścił na swoich tablicach dwukrotnie herby „von Birken" i „Ziegen
hals" które w herbarzu Austena występują tylko pojedynczo. Steiner umieścił 
też w swoim zbiorze dwa inne herby, których brak u Austena — herb Pomian 
(zapewne Modlibogów) i herb z lwem wspiętym patrzącym (guardant). Istnieją 
też rozbieżności między obu omawianymi zabytkami w kolejności rozmieszcze
nia herbów w kościele NMP. Dotyczą przede wszystkim zawartości trzeciego 
i czwartego rzędu herbów. Rysownik burmistrza Austena umieścił obok siebie 
dwa nieco odmienne herby rodziny „von der Linde", podczas gdy Steiner roz
dzielił je. W albumie Steinera pominięte też zostały dwa herby: określone u Au
stena jako nr 45 (Krapitz 1) i nr 63 (dwa skrzydła orle). Biorąc te rozbieżności 
pod uwagę, można skonstatować, że w zbiorze mogły znajdować się pierwotnie 
102 tarcze herbowe, z tym że herby ośmiu rodzin powtarzały się (herb z trzema 
trąbami, herb z lwem wspiętym, von der Linde, von Krapitz, Krüger?, Pomian, 
Ziegenhals i von Birken). Były to różnice dość wyraźne (np. w herbach rodziny 
„von der Linde") lub znikome. Najpewniej rysownik z 1688 r. pominął w swo
im dziele te herby, które uznał za tożsame (podobne — Ziegenhals, Pomian, 
von Birken, [lew wspięty]), a jedynie dwa herby rodziny „von der Linde" i „von 
Krapitz" uznał za godne podwójnego potraktowania. Steiner z kolei pominął

17
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



dwa herby, których wizerunków nie zawierało źródło, z którego korzystał przy 
odtwarzaniu herbów zaginionych. Mógł też ulec magicznej mocy liczby 100.

W albumie Steinera zastosowany został podwójny system numerowania 
herbów. Nadał im własne numery — może zgodne z kolejnością zawieszenia 
w ratuszu, i osobne dla herbów zaginionych, oraz w prawym dolnym rogu — 
numery według kolejności zwieszenia w kościele mariackim. Wydaje się, że 
przyjęta przez niego numeracja (z pominięciem dwóch „brakujących" herbów) 
jest poprawniejsza i lepiej oddaje „pierwotną" kolejność zawieszenia tablic (ta 
zastosowana w tab. 1) niż numeracja zastosowana w herbarzu Austena (a za 
nim przez Semraua). Rysownik z 1688 r. nie umieścił w swoim herbarzu po
wtarzających się herbów, a dwa herby „von der Linde" i „von Krapitz" umieścił, 
niezgodnie z miejscem ich pierwotnego zawieszenia w kościele, obok siebie.

Wizerunki herbów z ratusza odrysował w tym samym mniej więcej czasie 
co Steiner Jerzy Piotr Schultz (1680-1748), prorektor gimnazjum w Toruniu. Po
stać tego uczonego była przedmiotem wnikliwych badań Stanisława Salmono- 
wicza, który uznał go za jednego z najwybitniejszych prekursorów Oświecenia 
w Rzeczypospolitej w I poł. XVIII w. Po wyjeździe z Torunia w 1742 r. Schultz 
osiadł w dobrach biskupów chełmińskich, najpierw w Starogrodzie, a potem 
w Lubawie. Tam przeszedł zapewne na katolicyzm15. Z jego korespondencji 
z Załuskimi i prospektu wydawniczego z 1743 r. wiadomo, że przygotowywał 
dzieło, które miało zawierać wizerunki herbów szlachty polskiej i litewskiej, 
miast i starych rodzin patrycjuszowskich Prus Królewskich16. Rękopis ten zo
stał uznany przez S. Salmonowicza za zaginiony. Szczęśliwie zachował się do 
dnia dzisiejszego i jest przechowywany w Bibliotece Książąt Czartoryskich 
w Krakowie17. Dzieło składa się z dwóch tomów opatrzonych wspólnym tytułem 
„Sumarische Nachricht an die Herren Buchhaendler von dem zu druckendem 
Polnisch Lithauischen und Preussischen Wappenbuche". Z punktu widzenia 
naszych badań ważna jest druga część tego zbioru (s. 398-613) „Des Pohl- 
nisch=, Litthauisch, Preußischen und Kurländischen adliges Wappen=Buch. 
Zweyter Theil: Von Preußen Pohlinischen Antheils". W tej części Schultz umie
ścił też informacje o tarczach herbowych z kościoła mariackiego, powieszo
nych w 1738 r. w ratuszu. Jego informacje musiały pochodzić z tego same
go źródła co te posiadane przez Steinera. W obu przypadkach pominięto te 
same herby. Schultz dodatkowo pomylił herb rodziny Esken z herbem rodziny 
von Essen. Herb tej ostatniej został w wyniku tej pomyłki ujęty w zbiorze 
Schultza dwukrotnie, a herb Eskenów pominięty. Inna nieco kolejność zacho

15 S. Salmonowicz, U progu O św iecenia w Toruniu. Jerzy Piotr Schultz (1680-1748), h i
storyk i politolog, „Wiek Oświecenia" 1, 1979, s. 53-88.
10 Tamże, s. 77.
17 MNK, rkps 1045a. Za wskazanie mi tego rękopisu dziękuję dr. hab. Sławomirowi Gó
rzyńskiemu.
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wanych i przeniesionych do ratusza tarcz herbowych u Schultza i Steinera 
zdaje się sugerować, że odrysów dokonywali z autopsji. Przeczą jednak temu te 
same błędy w identyfikacji herbów zachowanych i zagionionych u obu rysow
ników. Odrysy Schultza musiały powstać między 1738 (zakończenie renowacji 
ratusza i powieszenie tarcz) a 1742 r. (wyjazd Schultza z Torunia). Absolutnie 
pewne jest też, że Schultz i Steiner korzystali z tego samego źródła, z którego 
odrysowali herby zaginione przed 1733 r. Steiner umieścił je z swoim zbiorze 
jako puste tarcze, Schultz pominął zupełnie, ale w obu zbiorach zachowana jest 
identyczna kolejność herbów.

4. Herbarz Zerneckego

Ok. 1715 r. tarcze herbowe odrysował też ze ściany kościoła mariackiego zna
ny historyk toruński i burmistrz Jakub Henryk Zernecke. Wraz z nim zbiór 
ten powędrował do Gdańska, gdzie Zernecke schronił się po 1724 r. przed 
wydanym na niego wyrokiem śmierci, związanym z obarczeniem go winą za 
tumult toruński. Tam też ten niedokończony herbarz znajduje się do dzisiaj18. 
Kolorowe herby patrycjatu toruńskiego Zernecke umieścił na ośmiu tabli
cach i nadał im numery analogiczne do używanych przez rysownika Auste- 
na i wskazanych potem w dolnym prawym rogu przez Steinera. Obok tych 
numerów używał jednak dla swoich herbów numeracji ciągłej (niezgodnej 
z numerami przy poszczególnych wizerunkach), co wprowadza pewien zamęt 
w identyfikacji herbów i ich opisów, szczególnie w ostatnich dwóch tablicach. 
Zernecke nie uwzględnił w swoim zbiorze czterech herbów zawartych w her
barzu Austena i u Steinera: Prusa II (Preussów), Ogończyka (Kochańskich), 
herbów Kranichów i Lichtfussów. Pominął też dalsze dwa herby nieznanych 
rodzin umieszczone u Steinera (herby nr 59 i 63 — Pomian odm.)19. Zapewne 
znane mu one były z innych zabytków — trzy z nich to polskie herby szlachec
kie lub ich odmiany (Pomian odm., Ogończyk, Prus II). Na kolejnych kartach 
rękopisu Zernecke wyrysował kilkaset różnych herbów polskich i z terenów 
Rzeszy. Zapewne planował opracowanie poważniejszego dzieła heraldyczne
go, ale prace nad nim zarzucił.

18 Biblioteka Gdańska PAN [dalej BGd PAN], Ms. 1370.
19 W numeracji przyjętej przez Zerneckego „brakuje" dwóch herbów (nr 61, nr 62). 
Mogło to wynikać albo z pominięcia wspomnianych herbów, znanych Steinerowi, a nie- 
uwzględnionych w herbarzu Austena, albo z zastosowania dla podwojonych herbów ro
dzin von der Linde i von Krapitz wspólnej numeracji (36 a i b, 44 a i b).
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Tablica 2. Kolejność występowania herbów w kościele NMP wg Steinera, Her
barza Austena, Zemeckego oraz kolejność kart w zaginionej księdze 
radzieckiej (kościelnej)

Nazwisko Steiner,
nr

Steiner,
rząd

Austen,
nr

Austen,
rząd

Zern.,
nr

Księga
radziecka

(p ag .)

N ieznane (vom Hofe) [[in I 1 I w 69

N ieznane 2 I 2 I [2] B rak

N ieznane [P I I 3 I [3] 54

N ieznane 4 I 4 I 178

N ieznane (Korzbok?) [[5]] I 5 I [5] 60

N ieznane m I 6 I [6] 73

N ieznane (Rogala odm.) 7 I 7 I m 67

N ieznane (Trąby) 8 I 8 I [8] 70

N ieznane (W itram) 9 I 9 I [9] 58

N ieznane (Neisser) 10 I 10 I [10] 85

N ieznane 11 I 11 I [И ] 50

N ieznane (Kopernik) 12 I 12 I [12] 61

Abdank 13 I 13 I [16] 72

N ieznane (z Wałdowa) 14 I 14 I [14] 84

N ieznane (Bikoln) 15 I 15 I [15] 65

N ieznane [[16]] I 16 I [13] 125

N ieznane 17 I 17 I [17] 124

N ieznane (Papę) 18 I 18 I [18] 112, 146

N ieznane (Głażewski) 19 I 19 I [19] 107

N ieznane (von Lohen?) 20 I 20 I [20] 117

N ieznane 21 I 21 I [21] 128

Essen, von 22 II 22 II 22 55

B rü cke , von der [[23]] II 23 II 23 172

Soest, von 24 II 24 II 25 (s) 103

Putten, von 25 II 25 II 24 (s) 109

Datteln, von 26 II 26 II 26 129

Loe, vom 27 II 27 II 27 51, 56

R eb b er 28 II 28 II 28 98

Allen, von 29 II 29 II 29 122

Rubit 30 II 30 II 30 118

R itter 31 II 31 II 31 78

R ockend orff 32 II 32 II 32 111

R eu sse 33 II 33 II 33 120
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Nazwisko Steiner,
nr

Steiner,
rząd

Austen,
nr

Austen,
rząd

Zera.,
nr

Księga
radziecka

(pag.)
Rote 34 II 34 II 34 88

Heiigstenberg 35 II 35 II 35 119

Linde, von der 36 II 36 II 36a 86a

Kordelitz 37 II 38 II 37 93

Werle (Ы. Wale) 39 II 40 II 39 90

Wale (Ы. Werle) 38 II 39 II 38 53, 79

Watzenrode 40 II 41 II 40 102

Jelaii 41 II 42 II 41 77

Hitfeld 42 II 43 II 42 114

Teudenkus 43 II [Щ II 43 159

(Krapitz, von 1) nie ma nie ma 45 III 44a 100

Krapitz, von 2 44 hi 46 III 44b 101

Ziegenberg, von (Bończa) 45 hi 47 III 45 63

Nichte, vom  (Drogomir) 46 hi [48] III 46 57

[K ]asm ansdorff, von 47 hi 49 III 47 80

O stischow , von (Łękna) 48 hi 50 III 48 82

H eselicht (M ur Walny) 49 hi 51 III 49 68

Elsenaw, von 50 III 52 III 50 81

Waldau, von 51 III 53 III 51 64

Baumgart, von (Jasiona) 52 III 54 III 52 74

Breien, von (Poraj) 53 III 55 III 53 154

Steinhäuser [[54]] III 56 III [54] 123

Niezane (Bode) 55 III 58 III [56] brak

Nieznane [[56]] III 57 III [55] 83

Nieznane 57 III 59 III [57] 59

Linde, von der 2 58 III [37] II 36b 86b, 153

Nieznane 59 III nie ma nie ma nie ma brak

Nieznane (Vasan) 60 III 60 n i [58] 131
Nieznane (Doliwa) 61 III 61 n i [59] 97

Nieznane (Gryf) 62 III 62 n i [60] 94

Nieznane (Modlibóg) 63 III nie ma nie ma nie ma brak
Nieznane 64 III 66 n i [68] brak
Nieznane (Mora) 65 III 65 h i [66] brak
Nieznane (Krüger 2) nie ma nie ma 63 h i [64] 92
von der Веке 66 IV 64 h i 65 134
Ziegenhals 1 [[67]] IV nie ma nie ma [[67]] brak
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Nazwisko
Steiner,

nr
Steiner,

rząd
Austen,

nr
Austen,

rząd
Zern.,

nr

Księga
radziecka

(pag.)
B irk en , von 1 68 IV 71 IV 68 brak

Rusop 69 IV 67 IV 69 155

L uncke (Lowke) 70 IV 68 IV 70 96

Pekaw 71 IV 69 IV 71 173

W ege, vom 72 IV 70 IV 72 156

B irk en , von 2 73 IV nie  m a nie  ma [[73]] 115

K noff 74 IV 72 IV 74 139

Z iegenhals 2 75 IV 73 IV 75 149

T rost 76 IV 74 IV 76 109

Stolle 77 IV 75 IV 77 87

K rü g er 78 IV 76 IV 78 99

Sch otd orff 79 IV 77 IV 79 160

R ak e 80 IV 78 IV 80 130

Lisem an 81 IV 79 IV 81 165

billige al. S ch e re r 82 IV Ц80]] IV 82 89

E sken 83 IV [[81]] IV 83 170

K och ańsk i (Ogończyk) 84 IV [[82]] IV nie m a 174

Koye 85 IV [[83]] IV 85 159

Boltze 86 IV [[84]] IV 86 163

E ngelhart 87 IV [[85]] IV 87 177

R ü diger 1 (Pom ian) 88 V [[91]] IV 93 116

Stroband 89 V 87 IV 89 167a,b

P reu ss  (Prus II) 90 V 88 IV nie m a b rak

M o ch in g er 91 V 89 IV 91 162

T enck 92 V 90 IV 92 b rak

Rü diger 2 93 V 86 IV 88 161a,b

Dietz 94 V 92 IV 94 168

G retsch 95 V 93 V 95 164

Sch ach m an 96 V [[94]] V 96 158

A m end 97 V 95 V 97 166

G iese 98 V 96 V 98 brak

K ran ich 99 V 97 V nie ma brak

Lichtfuss 100 V [[98]] V nie ma brak

Źródło: Toi’un z m iasta ziem i chełm iń skiej na rysunkach Jerzego Fryderyka Steine
rn, s. 77-80; A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 57; APT, Kat. II, dz. XII, t. 7; BGd 
PAN, Ms. 1370.
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5. Zaginiona księga radziecka

Co jednak najważniejsze, Zernecke wskazał w komentarzach do herbarza 
toruńskiego jeszcze inne źródło wiedzy o nich, określane przez niego jako 
„Kirchenbuch" albo „Rathausbuch". Identyczna numeracja herbów w obu (poza 
ewidentnymi błędami, zapewne Zerneckego) wskazuje, że mamy do czynienia 
z tym samym rękopisem. Herby w tym zaginionym herbarzu ułożone były 
w zupełnie innej kolejności niż w pozostałych trzech analizowanych źródłach. 
I było ich tam znacznie więcej. W księdze tej nie uwzględniono zapewne ośmiu 
lub dziewięciu herbów znanych z zachowanych odrysów tarcz (cztery niezna
nych rodzin oraz herby rodzin: Preuss, Tenck, Giese, Kranich i prawdopo
dobnie Lichtfuss). W zamian jednak w herbarzu znalazły się nieznane nam 
odrysy czy opisy kolejnych 42 herbów, w tym siedem nazwanych rodzin (Gru- 
nau, Bodecker der alte, Ritter junior, von Wustenhoff, Friedwald, Strellenberg, 
Pusch) i 35 herbów nieznanych rodzin.

Księga ta (Rathausbuch alias Kirchenbuch) powstała zapewne w efekcie 
kwerendy sporządzonej przed 1596 r. na polecenie może burmistrza Strobanda, 
na podstawie której wykonano następnie 97 tarcz z herbami. O tym, że księga 
ta sporządzona została przed 1596 r., świadczy fakt pominięcia w niej co naj
mniej pięciu herbów z końca listy, „dowieszonych" zapewne dopiero w 1603 r.

6. Nieznany „herbarz"

Analiza „źródeł wiedzy" toruńskich herbarzy pozwala na postawienie tezy, iż 
poza zachowanymi trzema odrysami toruńskiego panteonu heraldycznego 
i „księgą radziecką" istniał jeszcze jeden „herbarz", wykonany przed pierwszą 
znaną ze źródeł konserwacją tarcz, a więc przed 1688 r.

Zaginiony herbarz, z którego wiedzę o nieznanych mu już z autopsji her
bach czerpał Steiner, należy uznać za najstarszy odrys wiszących już w kościele 
mariackim tarcz herbowych. Za takim potraktowaniem tego źródła przemawia 
większa liczba tarcz znanych Steinerowi i ich inny, bardziej „pierwotny" układ. 
Steiner korzystał wreszcie ze źródła, w którym podano pierwotne barwy her
bów. Autor tego zaginionego herbarza widział jeszcze na tarczach kolor błę
kitny, który do czasów rysownika burmistrza Austena i Zerneckego wyblakł 
i stał się „szary". Egzemplarz herbarza, z którego Steiner korzystał, musiał być 
uszkodzony, brakowało w nim zapewne 11 kart, co spowodowało umieszczenie 
dziewięciu pustych tarcz z numerami w jego zestawieniu i pominięcie dwóch 
dalszych herbów, znanych rysownikowi herbarza Austena i Zerneckemu, któ
rym Steiner nie nadał numerów.
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7. Sposób uporządkowania zbioru

Po tej wstępnej analizie zawartości obu źródeł naszej wiedzy o tablicach herbo
wych konieczna jest próba odpowiedzi na pytanie — według jakich kryteriów 
uporządkowane zostały tablice zawieszone w kościele mariackim? Odpowiedź 
jest ukryta częściowo w samych opisach herbów. Przy nazwiskach rodzin, do 
których należały cztery pierwsze herby z drugiego rzędu (nr 22-25 w obu źró
dłach) dopisano bardzo sugestywne daty: „22. v. Essen 1350. 23. von der Brucken 
1351. 24. von Soest 1352. 25. von Putten 1353". Nietrudno je rozszyfrować — są 
zgodne z prowadzonymi od 1349 r. toruńskimi księgami kiery, w których no
towano wyniki corocznych wyborów burmistrzów i rajców20. Co prawda daty 
te są przesunięte o rok w stosunku do faktów, ale niewątpliwie odwołują się 
do sprawowania w tym czasie przez przedstawicieli wskazanych rodzin funk
cji burmistrza (czyli przewodniczącego rady). W 1349/50 r. był nim Jan von 
Essen, w 1350/51 r. Konrad von der Brücke, w 1351/52 r. Johan von Soest 
i w 1352/53 r. Werner von Putten21. Kod ten zauważył już zresztą wcześniej 
Artur Semrau22. Co ważniejsze i ciekawsze, ta konsekwencja chronologiczna 
dotyczy też kolejnych tarcz umieszczonych w drugim, i już mniej dobitnie 
w czwartym i piątym rzędzie.

Tablica 3. Zbieżność kolejności tablic w rzędzie II z chronologią wchodzenia 
przedstawicieli poszczególnych rodzin do rady Starego Miasta Torunia

Nazwisko Nr
(Steiner)

Nr
(Austen)

Rok wejścia 
do rady Imię rajcy Zasiadał 

w radzie
Essen, von 22 22 1336 Jan 1 3 3 6 -1 3 6 1

B rü cke , von der 23 23 1345 Konrad 1 3 4 5 -1 3 5 4

Soest, von 24 24 1340 Jan 1340-1361

Putten, von 25 25 1332 W ern er 1 3 3 2 -1 3 7 6

Datteln, von 26 26 1349 R otger 1 3 4 9 -1 3 5 2

Loe, vom 27 27 1349 Jan 1 3 4 9 -1 3 8 3

R eb b er 28 28 1350 A lbrecht 1 3 5 0 -1 3 6 5

Allen, von 29 29 1349 B ertram 1 3 4 9 -1 3 6 2

Rubit 30 30 1350 H erm an 1350

R itter 31 31 1350 G isler 1 3 5 0 -1 3 5 6

R ockend orff 32 32 1351 G otke 1351-1371

Reu sse 33 33 1352 E berhard 1352

20 R. Czaja, Urzędnicy miejscy Torunia do roku 1454, Toruń 1999, s. 7-8.
21 Tamże, s. 48-50. Kiera odbywała się w tym czasie corocznie 22 lutego, a więc wska
zane daty mogą odnosić się do końca, a nie początku kadencji wskazanych burmistrzów.
22 A. Semrau, Die Grabdenkmäler, s. 57.
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Nazwisko Nr
(Steiner)

Nr
(Austen)

Rok wejścia 
do rady Imię rajcy Zasiadał 

w radzie
Rode 34 34 1354 łan 1 3 5 4 -1 3 8 3

H engstenberg 35 35 1355 C ezary 1355 -1 3 8 1

Linde, von der 36 36 1355 M ikołaj 1 3 5 5 -1 3 6 4

K ordelitz 37 38 1359 łan 1 3 5 9 -1 3 8 4

W erle 38 40 1361 H enryk 1 3 6 1 -1 3 7 3

W ale 39 39 1369 Ludke 1369 -1 3 8 1

W atzenrode 40 41 1376 Fryderyk 1 3 7 6 -1 3 9 2

Jelan 41 42 1377 łan 1 3 7 7 -1 3 9 4

Hitfeld 42 43 1384 H enryk 1 3 8 4 -1 3 9 8

Teudenkus 43 [44] 1406 Jan 1 4 0 6 -1 4 0 9

Z analizy danych zawartych w tab. 2 wynika, że w drugim rzędzie upo
rządkowano herby według chronologii wchodzenia właścicieli herbów do rady 
Starego Miasta Torunia po 1349 r. Najpierw umieszczono herby czterech osób 
sprawujących po sobie urząd burmistrza w latach 1349-1352, następnie herby 
sześciu osób, które weszły do rady przed lub w 1350 r., a dalej z pełną konsekwen
cją chronologiczną herby tych osób, które wchodziły do rady w latach 1351-1406.

Podobny kod próbowano zastosować w stosunku do herbów umieszczo
nych w czwartym i piątym rzędzie tablic. Otwierał ten poczet herb rodziny 
„Rusop", przy którym zaznaczono też datę 140023. Już jednak dalsza kolejność 
rodzin nie jest tak precyzyjna jak w przypadku rzędu II. Co więcej, jeśli przyj
miemy wersję o pierwotnym istnieniu 102 tablic, to kilka z nich zostało w tym 
rzędzie powtórzonych.

Jak wynika z danych w tab. 3, aż do nr 83 (81) konsekwencja chronolo
giczna w rzędach IV i V jest zachowana w sposób bardzo wyraźny, aczkolwiek 
już nie tak idealny jak w przypadku rodzin w rzędzie II. Nie trzymają się tej 
konsekwencji trzy pierwsze tablice w rzędzie IV, wskazane przez Steinera, 
a w herbarzu Austena pominięte (podwojone herby Ziegenhalsów i Rotgera 
von Birken) lub zaliczone do rzędu III (von der Веке). Największym zaskocze
niem jest pojawienie się w tym rzędzie herbu Ogończyk (nr 84/82) należącego 
do Jana Schäffera, który używał szlacheckiego nazwiska Kochański i tegoż 
Ogończyka chyba nie do końca legalnie. Schaffer nie piastował urzędu rajcy, 
w odróżnieniu od właścicieli innych herbów umieszczonych na tablicach. Był 
jedynie ławnikiem staromiejskim w latach 1559-157124*. Schaffer był w świetle 
zachowanych źródeł typowym dorobkiewiczem pragnącym za wszelką cenę

23 Pierwszy przedstawiciel rodziny — Herman Rusop — wszedł do rady w kadencji 
1399/1400 r. — R. Czaja, Urzędnicy, s. 86, nr 232.
24 K. Mikulski, Urzędnicy miejscy Torunia 1454-1650, Toruń 2001, nr 418.
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Tablica 4. Zbieżność kolejności tablic w rzędzie IV i V z chronologią wchodzenia przedstawicieli poszczególnych rodzin do 
rady Starego Miasta Torunia

Nazwisko Steiner (nr) Austen (nr) Rząd (w nawiasie 
Austen)

Rok wejścia 
do rady Imię rajcy Zasiadał w radzie

В е к е  v. d er (B ecker) 66 64 IV (III) 1423 Tom asz 1423

Z iegenhals 67 b rak IV H 1445 Ludwik 1 4 4 5 -1 4 4 9

B irk en , von 68 b rak IV H 1440 R otger 1440-1471

Rusop 69 67 IV (IV) 1399 K onrad 1 3 9 9 -1 4 1 0

L uncke (Lowke) 70 68 IV (IV) 1422 Hartwig 1 4 2 2 -1 4 2 9

Peckaw 71 69 IV (IV) 1423 Gobii 1423

W ege, vom 72 70 IV (IV) 1431 Tylm an 1 4 3 1 -1 4 5 7

B irk en , von 73 71 IV (IV) 1440 R otger 1440-1471

K noff 74 72 IV (IV) 1435 K onrad 1 4 3 5 -1 4 3 9

Z iegenhals 75 73 IV (IV) 1445 Ludwik 1 4 4 5 -1 4 4 9

T rost 76 74 IV (IV) 1461 Jan 1461-1481

Stolle 77 75 IV (IV) 1456 B artłom ie j 1456-1472/3

K m g e r 78 76 IV (IV) 1473 H enryk 1 4 7 3 -1 5 0 4

Sch otd orff 79 77 IV (IV) 1471 Jan 1 4 7 1 -1 5 0 2

P a k e 80 78 IV (IV) 1475 Fryderyk 1475-1481

Lisem an 81 79 IV (IV) 1482 Jan 1 4 8 2 -1 5 1 9

Lillige 82 80 IV (IV) 1484 H enryk 1 4 8 4 -1 4 9 5

E sken 83 81 IV (IV) 1484 Erazm 1 4 8 4 -1 4 9 3

K och ański 84 82 IV (IV) Jan ław. 1559-1571

Koye 85 83 IV (IV) 1491 Benedykt 1 4 9 1 -1 5 0 5

Boltze 86 84 IV (IV) 1505 Jan 1 5 0 5 -1 5 3 8

a>
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Nazwisko Steiner (nr) Austen (nr) Rząd (w nawiasie 
Austen)

Rok wejścia 
do rady Imię rajcy Zasiadał w radzie

Engelhart 87 85 IV (IV) 1519 Ludwik 1 5 1 9 -1 5 2 3

Rüdiger 88 86 V (IV) 1520 Jan 1 5 2 0 -1 5 3 3

Stroband 89 87 V (IV) 1527 Krystian 1527-1531

P reu ss 90 88 V (IV) 1547 W aw rzyniec 1 5 4 7 -1 5 7 2

M och in ger 91 89 V (IV) 1549 M arek 1549-1571

T enck 92 90 V (IV) 1600 Sebastian 1 6 0 0 -1 6 1 3

Rü diger II 93 91 V (IV) 1564 K asp er 1 5 6 4 -1 5 9 9

Dietz 94 92 V (IV) 1541 Jakub Ludwik 1 5 4 1 -1 5 5 8

G retsch 95 93 V (V) 1534 Andrzej 1534-1551

Sch ach m ail 96 94 V (V) 1564 Łukasz 1 5 6 4 -1 5 7 5

Am end 97 95 V (V) 1575 Jerzy 1 5 7 5 -1 6 0 3

G iese 98 96 V (V) 1602 Konstanty 1 6 0 2 -1 6 0 6

K ran ich 99 97 V (V) 1505 Jan 1 5 0 5 -1 5 1 8

Lichtfuss 100 98 V (V) 1601 Idzi 1 6 0 1 -1 6 2 2
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przedrzeć się do grona szlachty25. Dalej herby ułożone są chronologicznie aż 
do nr 91 (89), po czym konsekwencja jest załamana. Szczególnie dziwi umiesz
czenie na przedostatnim miejscu herbu Jana Kranicha, który zasiadał w radzie 
w latach 1505-1518. Być może to jego herb został przesunięty (lub nawet cza
sowo usunięty ze ściany), by znaleźć miejsce dla Ogończyka Schäffera-Ko- 
chańskiego.

Z cytowanego wcześniej źródła, przytoczonego przez Artura Semraua wia
domo, że kilka herbów miało być „dowieszonych" w 1603 r. Można dopatrywać 
się ich w herbach rodzin, które weszły do rady po 1596 r. i których chronologia 
wchodzenia do rady nie była już ściśle odzwierciedlona w kolejności zawie
szania tablic w kościele NMR Co więcej, Rüdigerowie zawiesili herb Pomian, 
uzyskany na drodze nobilitacji w 1570 r„ odmienny od używanego wcześniej 
(i później — ale już tylko przez jedną z gałęzi tej rodziny). Najpewniej dowie
szono w 1603 r. te herby znanych rodzin, których nie uwzględniono w zaginio
nej księdze radzieckiej, a które wprowadziły swoich przedstawicieli do rady 
tuż przed tą datą lub z innych przyczyn je wcześniej pominięto (Preuss, Tenck, 
Giese, Kranich i prawdopodobnie Lichtfuss).

Takiej konsekwencji chronologicznej brakuje w kolejności zawieszania 
tablic w rzędzie I i III. W rzędzie I powieszone zostały tablice z herbami nie
określonych nazwiskami rodzin. W rzędzie III najpierw powieszono tablice 
z wypisanymi na nich nazwiskami rodzin (nr 44-53 u Steinera, 46-55 w herba
rzu Austena). W większości nie były to jednak rodziny mieszczańskie. Znalazły 
się tu herby szlachty z okolic Torunia: Chrapickich (von Krapitz, dwa herby), 
Cymbarskich (von Ziegenberg, a może von Zierenberg?), rodziny von Asman- 
dorff (zapewne tożsamych z rodziną szlachecką z podtoruńskiego Zakrzew- 
ka — Kasmansdorff), Ostaszewskich (von Ostichow), Leskich (von Heselicht) 
i Elżanowskich (von Elsenau). Co ciekawsze, późniejsi Chrapiccy pieczętowali 
się Rolą, gdy tymczasem w herbarzach wskazano aż dwa inne herby rodziny 
o tym nazwisku — biskupa chełmińskiego Mikołaja Krapitza i inny, rodziny 
mieszczańskiej (?)26. Cegenbergowie, którzy przejęli Cymbark, pieczętowali się 
Chomątem. W tym przypadku mógł zajść błąd kopisty, który herb mieszczan 
— Zierenbergów — przypisał rodzinie szlacheckiej Ziegenbergów27. Ostasze
wo w XIV w. przeszło w ręce toruńskiej rodziny „von der Linde", Lescy z XV w.

25 M. Gumowski, Herbarz, s. 89-90.
26 Biskup Mikołaj Chrapicki i jego bratanek używali herbu Rola — por. B. Engel, Die 
mittelalterlichen Siegel d es  Thorner Rathsarehivs, Th. 2: Privatsiegel [dalej В. Engel], 
MCV, H. 10, 1895, s. 5, Tat. 1, nr 40, 57. Tymczasem na tarczach umieszczono dwie zupeł
nie inne kompozycje herbowe, z których jedną wyraźnie przypisano biskupowi.
27 Zierenbergowie (Cyrembergowie) posługiwali się herbem z jeleniem wspiętym czer
wonym, który można uznać za podobny do ukazanego na tarczy jednorożca — por. 
J. K. Dachnowski, H erbarz szlachty P m s K rólew skich z XVII wieku, opr. Z. Pentek, Kór
nik 1995, s. 399.
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i późniejsi pieczętowali się dwoma wspiętymi chartami. Muru w tarczy używali 
natomiast dowodnie Lescy z XIV w. Z rodziny tej pochodził m.in. Jan von He- 
selicht, organizator rycerskiego osadnictwa w okolicach Dąbrówna w komtur- 
stwie ostródzkim. Nie są znane z późniejszych źródeł przedstawione tam herby 
Wałdowskich (von Waldau) i Bągarckich (von Baumgart). Ta ostatnia rodzina 
nie miała nic wspólnego z mieszczańską rodziną Baumgartów, wywodziła się 
ze wsi szlacheckiej Bągart (niem. Baumgart). Tego samego herbu w XIV w. 
i później używała jedynie rodzina Elżanowskich (von Elsenau). W grupie tej 
w kościele mariackim umieszczone były też trzy herby rodzin mieszczańskich
— vom Nichte, von Brelen i von der Linde, ale dwa pierwsze były tożsame lub 
podobne do herbów używanych przez szlachtę (Drogomir u Dachnowskiego — 
identyczny z herbem rodziny vom Nichte; Poraj identyczny z herbem rodziny 
von Brelen), a trzeci (von der Linde — został „upodobniony” przez tę rodzi
nę do herbu używanego przez rycerski ród Stangów). Również wśród innych 
herbów z tej grupy możemy odnaleźć herby podobne lub tożsame z polskimi 
herbami szlacheckimi (nr 61 — Doliwa?, nr 62 — Gryf, nr 63 — Pomian, nr 65
— Mora?).

Po tej analizie zbioru pozostaje jedynie odpowiedź na najważniejsze pyta
nie. Kiedy został nadany ów układ „chronologiczno-rzeczowy” analizowanemu 
zbiorowi tablic? Jedyną racjonalną odpowiedzią na to pytanie jest wskazanie 
na koniec XVI w. Na tablicach ukazano herby w czterech różnych odmianach 
ikonograficznych: z godłem w prostej tarczy hiszpańskiej, kartuszem w kształ
cie tarczy hiszpańskiej z godłem na tarczy o nowożytnej, bardziej ozdobnej 
formie; z tarczą, hełmem (ale tylko w jednym przypadku w koronie), klejno
tem i chustą heraldyczną w kartuszu o kształcie tarczy hiszpańskiej, wreszcie 
z tarczą, hełmem w koronie, klejnotem i labrami w kartuszu o kształcie tarczy 
hiszpańskiej. Wszystkie te maniery, poza prostym wizerunkiem w tarczy, są 
późne i można je datować na koniec XVI w. Do tego podziału powrócę w dal
szej części wywodu.

Kolejność występowania herbów w kościele NMP i ich podział na rzę
dy zostały więc „wymyślone” w momencie ich wieszania w świątyni w końcu 
XVI w. Twórcy tej koncepcji próbowali nadać tablicom wyraźny układ chrono
logiczny. Ponieważ jednak zabrakło im wiedzy o przynależności części herbów 
do poszczególnych rodzin lub chcieli ją ukryć ze względów ideologicznych, 
podzielili tablice w następujący sposób.

W pierwszym rzędzie umieścili herby, które uznali za najstarsze, o których 
przynależności nie mieli pojęcia albo z jakichś względów nie ujawnili nazwisk 
używających ich rodzin. W drugim rzędzie znalazły się herby znanych rodzin 
toruńskich według kolejności wchodzenia do rady od 1349 r. do końca tego 
stulecia, chociaż wiemy, że przedstawiciele niektórych z nich zasiadali w tym 
organie władzy już od początku XIV w. Za podstawę tej chronologizacji posłu-
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żyły dane z prowadzonych od 1349 r. ksiąg kiery. W trzecim rzędzie twórcy 
układu zgromadzili herby rodzin szlacheckich z okolicy, których nazwiska 
były im znane, oraz inne herby, które uznali za szlacheckie. Kilka z nich na
leżało co prawda do mieszczan, ale ważniejsze z punktu widzenia twórców 
układu było ich podobieństwo do herbów szlacheckich. Herby te wieszający je 
uznali za „młodsze" od umieszczonych w pierwszych dwóch rzędach. Wreszcie 
w czwartym i piątym rzędzie umieszczone zostały w porządku chronologicz
nym wchodzenia do rady, zakłócanym kilkakrotnie, tarcze z herbami rodzin 
patrycjuszowskich z XV, XVI i początku XVII w. Można przyjąć, że w 1603 r. 
zostały dodane do zbioru herby rodzin, które weszły do rady po 1596 r. (i może 
jeszcze herby Kranichów i Kochańskich).

8. Źródła wiedzy heraldycznej twórców panteonu

Nie ulega wątpliwości, że tablice herbowe wykonane ok. 1596 r. musiały być 
wzorowane na istniejących wcześniej zabytkach heraldycznych. Sam fakt ich 
umieszczenia w kościele mariackim musiał wiązać się w jakiś sposób z osta
teczną utratą przez luteranów kościoła św. Janów i przeniesieniem funkcji 
kościoła parafialnego dla rządzącej miastem gminy luterańskiej do kościo
ła NMP. Zapewne twórcą tego specyficznego programu heraldycznego był 
najwybitniejszy z ówczesnych burmistrzów toruńskich Henryk Stroband. Dla 
podkreślenia starożytności toruńskiego patrycjatu i przynależności jego człon
ków do szlachty, a przynajmniej potwierdzenia używania przez ten krąg ro
dzin własnych herbów, nakazał on zapewne skopiowanie na tablice drewnia
ne zachowanych w kościele św. Janów, a zapewne i kościele mariackim tarcz 
herbowych. Zdobiły one liczne w tych świątyniach płyty nagrobne i epitafia. 
Z kościoła mariackiego kopista mógł odrysować herby z XIV-wiecznych płyt 
nagrobnych Henryka von Werle (“f 1373) — jego imię i nazwisko namalował na
wet na tarczy drewnianej, Ludolfa Wale (j‘1381) oraz z płyty nagrobnej Macieja 
Modliboga ("f 1515), pieczętującego się herbem Pomian. Z kościoła mariackie
go mogły też pochodzić wzory dla herbów rodziny von Allen, von der Linde, 
nieznanego herbu z trzema trąbkami myśliwskimi w skosie. Z kościoła św. 
Janów artysta mógł odwzorować herby Jana von Soest (a raczej jego małżonki 
z zachowanej do dziś płyty nagrobnej), herby z zaginionych płyt nagrobnych 
Arnolda vom Loe, Konrada Platte, Mikołaja von der Linde, czy jedną z odmian 
herbu Doliwa, który mógł należeć do Jana Kota (J1454)28. Bardzo znamienny 
był, wskazany przez Mariana Gumowskiego, błąd w przypisaniu rodzinie „von

28 J. Domasłowski, W yposażenie wnętrza, [w:] Bazylika ka tedraln a Świętych Janów  
w Toruniu, pod red. M. Biskupa, Toruń 2003, s. 134-136.

30
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Soest" herbu małżonki burmistrza Jana (tl361), co wyraźnie wskazuje na źró
dło inspiracji XVI-wiecznego rysownika i na marną jego wiedzę z zakresu 
heraldyki29. Na herbie rodziny Leskich (von Heselicht) rysownik umieścił skos 
czarny identyczny z pęknięciem na jednej z pieczęci należących do tej rodziny, 
a zachowanych w zbiorach toruńskiego archiwum30. Wzorów dla herbów do
starczyły wreszcie pieczęcie przywieszone do dokumentów przechowywanych 
w archiwum miejskim. Tablice umieszczono ostatecznie nad chórem po pół
nocnej stronie prezbiterium kościoła mariackiego. Pod nimi zapewne zasiadali 
w czasie nabożeństw członkowie rady.

Trudno odpowiedzieć na pytanie, skąd Stroband zaczerpnął pomysł tak 
rozbudowanego programu heraldycznego. Znane są przykłady takich inicja
tyw z miast na terenie Rzeszy. Naturalnym miejscem do prezentacji zbiorów 
herbów rajców czy burmistrzów były ratusze. Rzadziej takie uporządkowane 
zbiory wieszano w kościołach. W Norymberdze dla przykładu herby tamtejsze
go patrycjatu umieszczone zostały na witrażach dwóch tamtejszych świątyń. 
We Frankfurcie nad Menem herby do dzisiaj wiszą na ścianie w kościele. 
Herby urzędujących rajców zawieszane były w XVII i XVIII w. nad stallami 
w kościołach w Rothenburgu we Frankonii. Żaden ze znanych mi zbiorów 
tarcz herbowych umieszczonych w kościołach nie miał jednak tak jednorod
nego programu ideowego i nie powstał w wyniku jednej, zaplanowanej akcji.

Względną chronologię powstawania pierwowzorów herbów umieszczo
nych na tablicach można ustalić, przynajmniej częściowo, według sposobu ich 
przedstawienia. Do grupy najstarszych herbów zaliczyć trzeba te, których go
dła zostały umieszczone bezpośrednio w tarczy hiszpańskiej. Należą do nich 
nieznane herby z rzędu I (numeracja wg Steinera): nr 1-7, 9-10, 12-15; herby 
z rzędu II: nr 22 (von Essen), 31 (Ritter), Wale (39), Hitfeld (42), wreszcie her
by z rzędu III: nr 45 (von Ziegenberg), 46 (vom Nichte), 47 (von Asmandorff), 
48 (von Ostichow), 49 (von Heselicht), 50 (von Elsenau), 51 (von Waldau), 52 (von 
Baumgart), wreszcie dwa nieznane z tej grupy: nr 56 (może rodziny Bodę) 
i 57. Razem było 27 takich herbów. Ikonografia tych herbów może wskazy
wać na ich odwzorowywanie z zabytków sfragistycznych nawet z I poł. XIV w.

Do drugiej grupy, w której w kartusz o kształcie tarczy hiszpańskiej była 
wpisana inna tarcza o nowożytnym obrysie zewnętrznym, a w nią dopiero go
dło, zaliczyć należy: herby z rzędu I: nr 8 (podobny do szlacheckiego herbu Trą
by) i 16-21 (nieznane), z rzędu II: nr 24 (von Soest), 25 (von Putten), 30 (Rubit),

29 M. Gumowski, H erbarz, s. 158.
30 Na kwestię tę zwrócił mi uwagę Klemens Bruski. Pęknięcie wosku na pieczęci lub też 
uszkodzenie tłoku (to pewniejsze) było powodem pojawienia się ukośnej rysy, którą ma
larz z końca XVI w. potraktował jako integralną część pieczęci. Uszkodzenie to znane jest 
m.in. z pieczęci przywieszonej do dokumentu z 13 VIII 1374 r., należącej do Jana z Lesz
cza, sędziego ziemskiego ostródzkiego (APG, 368/1, nr 30).
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33 (Reusse), 34 (Rode, Rote), 36 (von der Linde), 37 (Kordelitz), 40 (Watzenrode), 
43 (Jelan), 44 (Teudenkus); z rzędu III: nieznany występujący tylko w herbarzu 
Austena (tam nr 45), 53 (von Breien); z rzędu IV: nr 67 (Ziegenhals), 68 (von 
Birken), 69 (Rusop), 70 (Lunke), 72 (vom Wege), 73 (von Birken II), 74 (Knoff), 
75 (Ziegenhals II), 77 (Stolle), 80 (Rake), 87 (Engelhart), 88 (Rüdiger II). Razem 
było 31 takich herbów. Herby te mogły pochodzić z II poł. XIV i I poł. XV w., ale 
też z XVI w. Nie były dużo młodsze od herbów z pierwszej grupy.

Do trzeciej grupy, w której tarcza herbowa przyozdobiona była już w hełm 
z klejnotem oraz labry w kształcie płaszcza, zaliczyć należy 22 tablice: nie
znany herb z rzędu I (nr 11), herby z rzędu II: nr 23 (von der Brücke), 26 (von 
Datteln), 27 (vom Loe), 28 (Rebber), 29 (von Allen), 32 (Rockendorff), 35 (von 
Hengstenberg), 38 (von Werle); herby z rzędu III: nr 44 (von Krapitz), 54-55, 
59-65 oraz występujący tylko w herbarzu Austena herb nr 63; z rzędu IV herb 
nr 83 (Esken), i z rzędu V: nr 89 (Stroband). Herby te mogły być przedstawione 
w kształcie właściwym dla XVI w., chociaż odnoszą się też do rodzin, których 
członkowie piastowali godności rajców wcześniej — nawet w II poł. XIV w.

Do grupy IV, w której umieszczona w kartuszu tarcza herbowa ozdobiona 
jest hełmem typu turniejowego w koronie, z klejnotem i labrami, należały 
22 herby: herb nr 58 (von der Linde II) z rzędu III, herby z rzędu IV: nr 66 (von 
der Becke), 71 (Peckaw), 76 (Trost), 78 (Krüger), 79 (Schotdorff), 81 (Liseman), 
82 (Lillige = Scherer), 84 (Kochański), 85 (Koye), 86 (Boltze), z rzędu V: nr 88 
(Rüdiger), 90 (Preuss), 91 (Mochinger), 92 (Tenck), 94 (Dietz), 95 (Gretsch), 
96 (Schachman), 97 (Amend), 98 (Giese), 99 (Kranich), 100 (Lichtfuss). Ikono
grafia tych herbów jest właściwa dla XVI i początku XVII w. Takie przedsta
wienia były charakterystyczne przede wszystkim dla rodzin, które otrzymały 
w XV-XVI w. nobilitacje i przyznane przy tej okazji herby. Wszystkie bez wyjąt
ku należały do grupy właścicieli dóbr ziemskich.

Z powyższej analizy wynika, że kształt tarczy herbowej nie zawsze pokry
wał się z czasem wejścia danej rodziny do rady. Wydaje się, że rysownik czy 
rysownicy z końca XVI w. stosowali przy tworzeniu tarcz formy współczesne 
(nowożytne) i archaizowane (średniowieczne). Może analiza stylu malarstwa 
dałaby tu wynik ciekawszy. Na takie postępowanie wskazuje powtarzanie się 
herbów niektórych rodzin w różnych grupach — np. herb rodziny von der Lin
de w grupie I i IV. W tym przypadku widać wyraźną ewolucję herbu, która spo
wodowała, że kopiujący je uznali oba herby za różne i włączyli do zbioru. Jak 
już wspomniałem, rysownicy owi nie stosowali ścisłych reguł obowiązujących 
w heraldyce. Należy przypuszczać, że poza herbami rodzin im współczesnych 
nie posiadali oni wiedzy o pierwotnych barwach malowanych herbów. Nadawa
li im więc często barwy według własnego gustu i pomysłu, bez uwzględnienia 
zasady alternacji. Dowodów na takie postępowanie malarzy jest kilka. Herb ro
dziny „von der Brücke" na zachowanych kolorowych zabytkach z Lubeki miał
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krokwie damascenowane srebrne, podczas gdy w zbiorze toruńskim są złote. 
Gumowski, próbując poprawiać rysownika z końca XVI w., winą za dodanie 
srebrnego pola do złotych krokwi obarczył „konserwatorów z I poł. XVIII w., 
którzy — jego zdaniem — przemalowali błękitne pola na srebrne. Nie zgadzają 
się z oryginalnymi opisami herbów zamieszczonymi w aktach nobilitacji bar
wy na tarczach rodzin: von der Веке, Dietz i Giese. Dla rodziny „von Birken" 
malarze wykonali dwie tarcze o podobnych godłach, ale różnych barwach. Za 
pomocą podobnej metody (zamiana barw) starali się odróżnić identyczne, bo 
„odziedziczone" herby Schotdorffów i Knoffów, Teudenkusów i Koyenów oraz 
von Putenów i Trostów (tu dodatkowo zamieniono w godle róże na kule). Postę
powanie to można uznać za przejaw świadomości heraldycznej twórców, obcej 
może tradycji polskiej, ale zgodnej z normami heraldycznymi, obowiązującymi 
w innych krajach europejskich czy „heraldyce" mieszczańskiej. W przypadku 
herbu Prus III używanego przez toruńskich Preussów odmieniony został klej
not — ale może był to zabieg samych Preussów, którzy bali się posądzenia 
o używanie obcego herbu.

9. Założenia ideowe powstania panteonu

Niewątpliwie najważniejszym problemem badawczym jest jednak określenie 
ideologicznych przesłanek wykonania tak oryginalnego panteonu heraldycz
nego, dla którego trudno jednak znaleźć odpowiedniki w miastach dawnej 
Rzeczypospolitej. Można uznać, że twórcą tego projektu był Henryk Stroband, 
który przerastał swoją wiedzą i intelektem współczesnych mu torunian. Do 
jego bardzo nowoczesnych projektów budowy obwarowań, przebudowy ratusza 
i alegorycznych programów jego wystroju, nowego ustawodawstwa cechowego, 
podniesienia rangi gimnazjum, przebudowy arsenału i domu warty itp. aż nadto 
dobrze pasuje projekt panteonu heraldycznego w kościele mariackim. Stroband 
chciał niewątpliwie zamanifestować w ten sposób „starożytność" patrycjatu to
ruńskiego i jego stałą przynależność do stanu szlacheckiego. Było to zgodne 
z jego koncepcją budowy Nowej Jerozolimy, miasta doskonałego, jakim chciał 
uczynić Toruń na przełomie XVI i XVII w.31 Z drugiej strony gdańscy i toruńscy 
patrycjusze zabiegać zaczęli w XVI w. o uznanie swoich praw szlacheckich lub 
oficjalne nadanie szlachectwa. Bali się zapewne, że ściślejsze związanie Prus 
Królewskich z Koroną może doprowadzić do podważenia ich prawa do posiada
nia majątków ziemskich.

31 Zob. P. Birecki, Toruń burm istrza Strobanda, czyli M iasto Doskonałe, [w:] Henryk 
Stroband (1548-1609) — burmistrz toruński, pod red. K. Mikulskiego, Toruń 2010, s. 62-91.
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Tablica 4. Indygenaty i noblitacje rodzin patrycjuszowskich z Torunia

Nazwisko Imię Data nobili
tacji Herb Dopuszczający do herbu Trelińska

B e u te l Jan 15  V 1 5 0 5 S u lim a Ja n  i P io tr  S łu żew scy 5 0

L ich tfu ss Jerzy 7  V III 1 5 2 7 w łasn y nob. E ry k a  d u ń sk ie g o  z 2 4  V 1 4 5 7  r. 1 2 6

D ietz Jost Ludw ik 2 9  VI 1531 w łasn y nob. c e s a rz a  p rzed  1 5 1 9  r. 1 3 2

R ü d ig e r Ł u k asz 15  V III 1 5 5 2
P o m ia n
odm .

K rz y sz to f S o k o ło w sk i, W acław  T ch o rz e w 
ski, K a sp e r  i M ik o ła j K aczk o w scy

2 2 6

S c h a c h m a n Ł u k asz  i je g o  b ra c ia w łasn y nob. F erd y n a n d a  I z 1 5 5 5  r.

G e r la c h W alenty 2 4  III 1 5 5 7 w łasn y
nob. Z y g m u n ta  L u k se m b u rs k ie g o  z 2 3  II 
1 4 3 2  r.

2 5 9

Linde, v o n  d er M ik o ła j 10 I 15 5 9 w łasn y 2 7 0

A m en d Jerzy 13 II 156 6 w łasn y 3 1 3

R ü d ig e r K a sp er 16 X I 1 5 6 9 w łasn y 3 4 9

R ü d ig e r
A ugustyn, Jak u b  
i M a cie j

И  X II  1 5 7 0 R ü d ig e r  II 3 6 9 -3 7 1

K o y e B en e d y k t И  II 1 5 7 7 w łasn y po T e u d e n k u sa ch 3 9 5

P re u s s K rzy szto f 2 8  II 1 5 7 8 w łasn y nob. M a k sy m ilia n a  II z 13  X II  1 5 6 4  r. 4 1 3

G re tsc h A n d rze j i Jan 1 2  I 1 5 8 0 w łasn y 424 , 4 2 5

Podstawa: B . T re liń sk a , Album arm oru m  nobilium  Regni Poloniae XV-XVIII saec.lH erby  nobilitacji i indygenatów XV- XVIII w., Lu
b lin  2 0 0 1 .
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Wzorów do powstania zbioru tarcz dostarczyć mogły liczne tego typu za
bytki w miastach niemieckich, włoskich czy niderlandzkich, które Stroband 
widział zapewne podczas swoich studiów i podróży po Europie. Umieszczanie 
tarcz z herbami rajców na ścianach lub nawet murach zewnętrznych siedzib 
władz miejskich było w Europie normą od późnego średniowiecza. Można 
też wskazać przykłady uporządkowanych zbiorów tarcz herbowych, wyraźnie 
związanych z funkcjonowaniem danych rodzin w radzie, w obiektach sakral
nych. Najlepszym może z nich są tarcze herbowe rajców w mieście Rothen
burg a/Lahn, umieszczone nad stallami radzieckimi w tamtejszych kościołach. 
Wydaje się, że takich przykładów musiało być w przeszłości więcej. W wypad
ku toruńskiego „herbarza naściennego" istnieją jednak pewne odmienności, 
które pozwalają uznać, że Stroband był swego rodzaju nowatorem. W swoim 
pomyśle połączył dwa programy — ekskluzywizmu społecznego grupy rzą
dzącej (związanej z obroną ich praw do posiadania dóbr ziemskich i przyna
leżności do szlachty) oraz konfesjonalizacji (związanej z koniecznością legity
mizacji pozycji kościoła mariackiego jako najważniejszej świątyni toruńskich 
luteranów, w której uczestniczą w nabożeństwach członkowie władz miejskich). 
Umieszczenie tarcz na północnej ścianie prezbiterium tej świątyni nie było 
przypadkowe. Zapewne właśnie pod tą ścianą znajdowały się stalle radzieckie, 
czy po prostu krzesła lub ławy dla członków władz miejskich. Przy przeciwle
głej ścianie południowej zasiadali profesorowie gimnazjum. Toruński panteon 
miał więc podkreślać dostojność świątyni i konkretnej jej części, która stawała 
się przestrzenią zarezerwowaną dla elity społecznej miasta — jego oficjalnych 
władz. Wiszące nad głowami rajców tarcze herbowe miały wzmacniać powagę 
władzy, wskazywać na ciągłość jej sprawowania przez radę. Cechą odróżnia
jącą go od innych zabytków tego typu był historyczny aspekt dzieła. O ile 
np. nad stallami w Rothenburgu umieszczono herby aktualnie urzędujących 
rajców, o tyle w Toruniu zawisł uporządkowany częściowo chronologicznie 
poczet herbów rodzin radzieckich od średniowiecza do czasów współczesnych 
Strobandowi. Został on tylko raz uzupełniony, co świadczyć może o braku kon
tynuacji dla takiego programu w późniejszym okresie, po śmierci Strobanda.

Jak już wspomniałem, nie było żadnej przypadkowości w doborze herbów 
na tarcze. Umieszczono na nich herby tylko tych rodzin, które wprowadziły 
swoich przedstawicieli do rady miejskiej. Co więcej, ustawiono herby w porząd
ku chronologicznym, odpowiadającym wiedzy ówczesnej o wejściu pierwszych 
przedstawicieli tych rodzin do najwyższego organu władz miejskich. Spośród 
pozostałych herbów zawieszono na ścianach takie, które przypominały polskie 
i pruskie herby szlacheckie (często były to herby szlachty, wzięte z nagrobków 
w kościołach lub pieczęci przechowywanych w archiwum miejskim). Przez 
taki zabieg Stroband chciał może zasugerować, że do patrycjatu toruńskie
go już wcześniej należeli przedstawiciele szlachty. Warto jednak zauważyć,
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że chyba świadomie dokonano rozróżnienia herbów uważanych za szlacheckie 
(dla rodzin nobilitowanych, czy uznawanych za szlacheckie), które ozdobione 
były koroną nad hełmem i labrami, od herbów mieszczańskich, na których za
miast korony występował zawój (Helmwulst) i udrapowany płaszcz heraldyczny.

10. „Heraldyka toruńska"

Warto też poświęcić zdań kilka wyłaniającemu się z toruńskiego zbioru tarcz 
(herbarza naściennego) obrazowi heraldyki mieszczańskiej. Trzeba zaraz na 
wstępie stwierdzić, że w heraldyce tej nie istniały sztywne kanony w zakresie 
stosowania barw dla omawianej grupy herbów. Wydaje się, że przyjęcie kon
kretnych barw było w znacznej mierze efektem fantazji rysowników z końca 
XVI w. Starając się być w zgodzie z kopiowanymi zabytkami, utrzymywali ma
lowane przez siebie herby w tonacji czarno-białej, która najlepiej oddawała 
ich pozbawione kolorów wizerunki na płytach nagrobnych czy pieczęciach. 
Również pojedyncze elementy godeł podlegały pewnym uproszczeniom, były 
przedstawiane różnie w zależności od maniery użytkowników. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że twórcy „herbarza naściennego" starali się odróżnić barwą 
herby rodzin o różnych nazwiskach, ale o jednym korzeniu. Starali się więc 
identyfikować herb z nazwiskiem (konkretną rodziną), nie przywiązywali wagi 
do zachowania niezmiennego wzoru wcześniej używanych herbów.

Bardzo charakterystyczną cechą heraldyki mieszczańskiej było dość swo
bodne przejmowanie herbów po kądzieli, a nawet poprzez przejęcie kamienicy, 
ozdobionej herbami poprzedników.

Tablica 5. Przejmowanie herbów w obrębie patrycjatu toruńskiego w XV-XVI w.

Nazwisko rodziny 
przekazującej herb

Nazwisko rodziny 
przejmującej herb

Czas
przejęcia Sposób przejęcia

P u tte n , v o n T r o s t p rz e d  1 5 2 0
n a b y c ie  k a m ie n ic y  
n a le ż ą ce j n ieg d y ś do 
ro d z in y  v o n  P u tte n

D a tte ln , v o n W a c h s c h la g e r X V I w. n ie z n a n y

L o e , v o m L is e m a n II p o ł. X V  w. m a łż e ń s tw o

T e u d e n k u s K o y e k o n ie c  X V  w. m a łż e ń s tw o

S c h o td o r f f K n o ff II  p o ł. X V  w. m a łż e ń s tw o

W e is e R a k e I p o ł. X V  w. m a łż e ń s tw o

B ö ttc h e r G r e ts c h I poł. X V I w.
n ie z n a n y
(m a łż eń stw o ?)

B r e ie n , v o n R u so p I p ol. X V  w. m a łż e ń s tw o

T r o s t P e c k a w II p o ł. X V  w. m a łż e ń s tw o
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Ogółem stwierdzono dziewięć przypadków przejęcia herbu, z czego sześć 
dokonało się poprzez małżeństwa, jeden przez nabycie kamienicy z herbami 
dawnych właścicieli. W przypadku dwóch rodzin sposób przejęcia herbu nie 
został ustalony.

Z punktu widzenia poprawności heraldycznej i zgodności barw herbów 
zamieszczonych na tarczach w kościele mariackim w Toruniu z oryginalnymi 
herbami poszczególnych rodzin można uznać pracę zatrudnionych do wyko
nania tarcz malarzy za „fuszerkę". Zmuszają do postawienia takiej tezy liczne 
odstępstwa od oryginalnych barw, wynikające często z nieznajomości barw
nych wzorców malowanych herbów. Zdarzały się też pomyłki poważniejsze, 
jak chociażby zamiana herbu „von Soest" na „von Herken", wynikająca z nie
znajomości zasad kolejności umieszczania herbów na płytach nagrobnych. 
W kilku przypadkach można też podejrzewać świadome błędne przypisanie 
herbu danej rodzinie (np. von Breien), chociaż wiadomo, że używała ona inne
go znaku. I w tym przypadku chodziło może bardziej o odróżnienie herbów 
Brelenów i Rusopów aniżeli powtórzenie oryginalnych znaków ze źródeł. Być 
może wszystkie powyższe błędy i drobne „oszustwa" heraldyczne przypisać 
należy kopistom, którzy stworzyli zaginioną „księgę radziecką lub kościelną", 
zawierającą pierwowzory malowanych potem herbów. Niestety nie jesteśmy 
w stanie stwierdzić tego naocznie.

Toruński zbiór tarcz herbowych zasługuje niewątpliwie na uwagę ze 
względu na zawartą w nich ideologię i rozmach towarzyszący jego powstaniu. 
Wartość źródłowa tego zabytku jest jednak w wielu wypadkach wątpliwej war
tości, wymaga dodatkowej weryfikacji. Autor, czy autorzy panteonu (kopista czy 
też malarz), stworzył bowiem nowe wersje barwne dla wielu herbów. Często 
powodem takiego postępowania była nieznajomość barw herbów wynikająca 
z charakteru źródeł, z których czerpali wzory (płyty nagrobne, pieczęcie). Two
rzyli więc nowe normy, które dla licznych naśladowców, kopistów i historyków 
stały się obowiązujące i weszły do kanonów heraldyki polskiej. Już Dachnow- 
ski znał herby zawieszone w kościele mariackim i traktował je jako źródło 
w swoim herbarzu32.

32 J. K. Dachnowski, Herbarz, s. 225, wskazując na źródło wiedzy o herbie rodziny Pec- 
kaw (von Pekau), pisał: „Vide w Toruniu u Matki Bożej między herbami".
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Opis: w polu złotym lew wspięty czerwony.
Klejnot nieznany.

Herbarz Austena (s. 16, nr 1): Der Schild ist 
gelb, der Lewe ist roth.

Herb ten otwierał rząd I we wszystkich trzech cy
towanych źródłach naszej wiedzy o zbiorze tablic.
Jego wizerunek i opis znał rysownik pracujący 
na zlecenie burmistrzów Austena i Zerneckego.
Tarcza zaginęła już przed 1733 r. — Steiner ujmu
je ją wśród tarcz zaginionych (tab. 32). Nie znał 
też wizerunku tego herbu — nie zachował się on 
zapewne w herbarzu, z którego czerpał swoją wiedzę o zaginionych tarczach. 
Steiner ujął z kolei wśród swoich rysunków niewystępującą w innych herba
rzach tablicę opatrzoną przez niego nr. 59, bardzo podobną do omawianego 
herbu33 34. Przedstawia ona w polu czarnym lwa wspiętego srebrnego. W klejno
cie nad hełmem toczenica i siedem włóczni, labry w kształcie płaszcza. Z kolei 
Zernecke zaznaczył, że w zaginionej księdze radzieckiej (p. 69) herb ten wy
stąpił w jeszcze innej postaci: ein  Löw, sed  different im S ch w artzen , und dieser  
hat auch einen silbernen Ring umb den Hals (w polu czarnym lew wspięty 
czerwony [?] ze srebrną obrożą na szyi)35. W tej odmianie herb ten był bardzo 
zbliżony do przedstawionego przez Steinera pod nr. 59. Zapewne tablicę, znaną 
Steinerowi, zdjęto podczas renowacji tablic przed 1688 r. jako bardzo podobną 
do herbu nr 1 i stąd w herbarzu Austena i u Zerneckego herb ten nie był już 
eksponowany (zob. nr 59).

33 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 16, nr 1; Toruń i miasta ziem i chełm ińskiej, tab. 32, nr 1 (1) 
[pusta tarcza]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 58, ryc. 1.
34 Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 32a, nr 31 (59).
35 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63v.
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Austen: 1 Zernecke: 1

Steiner: [1] Schultz: nie występuje

Herb ten Gumowski przypisał patrycjuszowskiej rodzinie Pape, jednej 
z najstarszych rodzin patrycjatu toruńskiego, przybyłych tu z Lubeki, chociaż 
pierwotnym miejscem jej pochodzenia mogła być Westfalia36. Gumowski nie 
podał podstawy, na której oparł swoje domniemanie, gdyż wskazywany przez 
niego herb nie był w żadnym z herbarzy podpisany. Zasugerował się zapewne 
dopiskiem wykonanym ołówkiem w herbarzu Austena (zapewne w XIX w.)

36 M. Gumowski, H erbarz, s. 122; K. Mikulski, K. Kopiński, H erbarz patrycjatu toruń
skiego, t. 1, Toruń 2008, s. 103.
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Papacode, który uznał za jedną z wersji nazwiska „Pape"37. Nie zachowała się 
też żadna pieczęć z takim wizerunkiem.

Z herbarzy niemieckich znane są inne herby rodzin o nazwisku Papę. Ro
dzina rycerska — poddanych hrabiego von Arnsberg, rajców z Soest i żupników 
z Werle38, która mogła być tego samego pochodzenia co Papenowie z Lubeki 
i Torunia, posługiwała się herbem: w polu srebrnym pas czerwony z trzema róża
mi srebrnymi. Nad hełmem korona, z niej dwa skrzydła orle srebrne, na każdym 
z nich pas czerwony z trzema różami srebrnymi. Labry o pokryciu czerwonym, 
podbiciu srebrnym39. W herbarzu Siebmachera figurują jeszcze inne herby rodzin 
mieszczańskich Papę, m.in. w tarczy dwudzielnej w słup w polu prawym srebrnym 
pół róży czerwonej, w polu lewym czerwonym pół róży srebrnej. Nad hełmem 
popiersie męskie między dwoma rogami jelenimi: prawym czerwonym, lewym 
srebrnym. Labry o pokryciu srebrnym, podbiciu czerwonym*40. Herb ten jest po
dobny do występującej w zbiorze toruńskim bez nazwy tarczy nr 18, w której 
odwrócone zostały jedynie pola (prawe czerwone, lewe srebrne) — zob. nr 18. Na 
pieczęci Jana Papę z Torunia z 1306 r. w tarczy popiersie (raczej męskie) i trzy 
gwiazdy sześciopromienne w narożnikach tarczy*41 42. Godło w tarczy jest podobne 
do klejnotu używanego przez rodzinę Papę z herbarza Siebmachera. Być może 
później również toruńska gałąź używała herbu podobnego (zob. tarcza nr 18).

Z kolei lwem wspiętym pieczętowała się westfalska rodzina vom Hofe 
(de Curia). Znak taki umieścił na swojej pieczęci Johannes de Curia, mieszka
niec Münster, w 1322 r/*2 Jest prawdopodobne, że również toruńska gałąź tej 
rodziny mogła używać takiego herbu.

37 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 16.
38 A. Pape-Spiekermann, G en ealog ie und G esch ich te  d er  F am ilie  Pape. Im  südli
ch en  W estfcden vom  M ittelalter bis zur Gegenwart, http://www.rjsasse.de/Literatur/ 
GenealogiePapeMarpe.pdf.
39 Westfälisches Urkundenbuch, Bd. 7: Die Urkunden des köln ischen  W estfalens vom  
J. 1200-1300, bearb. v. Staatsarchiv Münster, Regensberg, Münster 1901-1908, nr 2466.
40 G. A. Seyler, Siebm acher's g roßes W appenbuch, Bd. 12; Die W appen bürgerlicher G e
sch lech ter  D eutschlands und d er  Schweiz, Teil 4; Neustadt an der Aisch 1974, Bd. 12, Tat. 34.
41 M. Hlebionek, Katalog pieczęci przy dokum entach sam oistnych w zasobie Archiwum  
Państwowego w Bydgoszczy, Warszawa 2012, nr 335 — autor określił popiersie jako kobiece.
42 Die w estfälischen  Siegel im Mitelalter, H. 4: 123 Tafeln in Lichtdruck, enthaltend die  
Siegel von Adligen, Bürgern und Bauern, bearb. v. T. Ilgen, s. 19, Tat. 168, 11.
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Opis: w polu czerwonym dwa pasy srebrne.
Nad górnym pasem na podstawie stalowej 
trzy gwoździe stalowe. Godło umieszczone 
w tarczy owalnej z brązową bordiurą.

Herbarz Austena (s. 18, nr 2): Die dry
Nagel in sein Eisenfarb sandt den Klotz, das 
Feltt rott oben vndt vnden, der Mittelbalcken 
ist rott die andern weiß. Der Leist ist braun, 
marmerirt.

W  herbarzu  Z ern eckego  zam iast podstawy sta
lowej znajduje się serce . Z ern eck e n ie odniósł 
tego w izerunku do żadnego herbu z cytow anej przez siebie księgi radzieckiej. 
U Steinera gwoździe um ieszczono ponad czarnym  prostokątnym  klockiem . 
Ten ostatni znał herb  jed y n ie z odrysu, tarcza  zaginęła przed 1733 r. M arian 
Gumowski, bez podania podstawy źródłowej, b łędnie przypisywał ten herb  
rodzin ie „von Datteln"/*/*. 43 44

43 APT Kat II dz XII t 7 s 18, nr 2; Toruń i micistci ziem i chełm ińskiej, tab. 32, nr 2 
(2); В Gd PAN, Ms. 1370, k. 58, ryc. 2; MNK, s. 145 (535).
44 M. Gumowski, H erbarz, s. 46-47, tab. VII.
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Austen: 2 Zernecke: 2

Steiner: [2] Schultz: nienumerowany [N1]
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q_ 9

Opis: w polu błękitnym skos srebrny, na 
nim trzy trąbki myśliwskie czarne ze złotymi 
nawiązaniami i czarnymi sznurami.

Herbarz Austena (s. 22, nr 3): Das Schild 
ist gro, die Horner schwartz. Der Eckchen 
Horner gel und zwisen den Hornem weiß.
Das vorderste Horn ist gros, das ander 
kleinner, das dritte noch kleinner.

W herbarzu Austena XIX-wieczny archiwista 
(użytkownik, może Semrau?) przypisał ten herb 
rodzinie Gellhorn, ale takowa nie występowała 
wśród radzieckich rodzin toruńskich. Podobny herb wisiał w zakrystii kościo
ła mariackiego"45 46 47. Zernecke wskazuje na jego pierwowzór umieszczony w księ
dze radzieckiej (pag. 54)*7. Steiner nie znał wizerunku tego herbu, w herbarzu 
z którego korzystał zapewne wyrwano kartę w tym wizerunkiem — tarcza 
musiała zaginąć przed 1733 r. (tab. 32). „Szarą" barwę pola widzianą przez ry
sownika z 1688 r. i Zerneckego zamieniono na błękitną, zgodnie z ustaleniami 
poczynionymi we wstępie. Herb ten jest bardzo podobny do herbu nr 11 (zob.).

45 APT Kat II dz XII t 7 s. 22, nr 3; Torań i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 32, nr 3 (3); 
В Gd PAN, Ms. 1370, k. 58, ryc. 3.
40 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, Tat. 11.
47 В Gd PAN, Ms 1370, к. 63.
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Austen: 3 Zernecke: 3

Steiner: [3] Schultz: nie występuje
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<$_9

Opis: w polu czarnym korona złota, 
z niej dwie ręce w rękawach czerwonych 
wzniesione ku górze, z dłońmi barwy 
naturalnej, trzymającymi trójkąt stalowy.

Herbarz Austena (s. 22, nr 4): Die Krone 
ist gelb, die Armen rott, das Feldt grau,
Hende leib[f]arb, Triangel eisenfarb.

Herb nieznanej rodziny. U Zerneckego zamiast 
trójkąta raczej klamra ciesielska. Steiner, któ
ry korzystał z wcześniejszych odrysów tarczy, 
umieścił herb w polu czarnym, z rękami w czer
wonych rękawach, podobnie jak w herbarzu Austena, trzymającymi trójkąt. 
Być może znak ten stanowił jedynie zwieńczenie (klejnot w koronie) jakiegoś 
nieznanego, może już nieczytelnego dla kopistów herbu. Steiner uznał tarczę 
z tym herbem za zaginioną już przed 1733 r., ale pomylił się. Wisiała ona jesz
cze w końcu XIX w. w ratuszu toruńskim* 49.

■se дртр jj ^2 XII t 7 s. 22, nr 4; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 4 (4); BGd 
PAN, Ms. 1370, k. 58, ryc. 4; MNK, s. 145 (535).
49 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Steiner: [4] Schultz: nienumerowany [N2]
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Opis: w polu błękitnym trzy karpie 
czerwone w pas.

Herbarz Austena (s. 24, nr 5): Die Grundt 
blau, Carpen rott, die oberste ist gros, die 
ander kleinner, die dritte noch kleinner.

We wszystkich herbarzach tarcza oznaczona nr. 5.
Steiner nie znał już jednak jej zawartości — 
w herbarzu, z którego korzystał, zapewne wyrwa
no kartę z tym herbem. Oryginalna tarcza z tym 
wizerunkiem zaginęła przed 1733 r. Zernecke 
wskazał na źródło herbu w „księdze radzieckiej"
(рад. 60)50 51. Herb jest podobny do szlacheckiego herbu Korzbok, z tym że tam 
trzy karpie złote w pas jeden nad drugim w polu czerwonym52 53 *. Tynktury na
dane przez malarza z końca XVI w. mogą być jego autorstwa. Dachnowski 
i Niesiecki umieszczali trzy karpie złote w polu srebrnym Pieczętowali się nim 
m.in. osiadli w Prusach Tuchołkowie55. Być może taki właśnie herb był znany 
autorowi zaginionej „księgi radzieckiej", ale nie znał jego blazonowania, co 
spowodowało nadanie innych barw.

50 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 24, nr 5; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 32, nr 5 
(5) [tarcza pusta]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 58, ryc. 5.
51 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
52 J. Szymański, H erbarz  średn iow ieczn ego  rycerstw a polskiego, Warszawa 1993, 
s. 157-158.
53 J. K. Dachnowski, H erbarz, s. 277; K. Niesiecki, H erbarz  polski, t. 5, Lipsk 1840,
s. 257-259.
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Austen: 5 Zernecke: 5

Steiner: [5] Schultz: nie występuje
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Herb nr 6. Rodzina nieznana54

Opis: pole dwudzielne w pas, w górnym 
czarnym pas srebrny, dolne srebrne. Na nich 
miecz stalowy sztychem w dół.

Herbarz Austena (s. 26, nr 6): Der Schildt 
halb boben Schwartz, vnden weiß. Der 
Oberbalcken weiß, der Underbalcke swartz, 
das gefeste Schwartz am Schwert mit dem 
vnden, das Schwerd eisenfarbt.

We wszystkich herbarzach tarcza oznaczona nr. 6.
Steiner nie znał już jednak tego wizerunku, 
a sama tarcza zaginęła przed 1733 r. Zernecke wskazuje na pierwowzór z za
ginionej księgi radzieckiej (рад. 73)55. Przynależność herbu nieznana.

'54 д j ур j j  (j  ̂ у jj i у g 20 nr 6; Toruń i miasici chGhninskicj, tab. 32, nr 6 (6) [tar

cza pusta]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 58, ryc. 6.
5- Tamże, k. 63.
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Austen: 6 Zernecke: 6

Steiner: [6] Schultz: nie występuje
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<$_9

Herb nr 7. Rodzina nieznana (z Ryńska?)

Opis: w polu błękitnym dwa rogi w słup: 
bawoli czarny jeleni czerwony

Herbarz Austena (s. 28, nr 7): Des Schilt 
gra, da Horn swartz, her Zweig rott.

Steiner, który korzystał z wcześniejszych zapew
ne odrysów tarczy, widział pole błękitne w tarczy, 
a róg bawoli i róg jelenia przedstawił jako czer
wone. Tarcza z tym herbem zaginęła przed 1733 r.
Zernecke odniósł ten herb do zamieszczonego 
w „księdze radzieckiej" (pag. 67)* 57. Herb podob
ny do polskiego herbu Rogala. W nim — w polu 
dwudzielnym w słup, z prawej czerwony róg turzy srebrny, z lewej srebrny róg 
jeleni czerwony o pięciu rosochach58. W herbarzu Austena w XIX w. dopisał 
ktoś (może Semrau) ołówkiem „Wentzel".

Wzorów do włączenia herbu do zestawu tablic toruńskich mogła dostar
czyć pieczęć z tym znakiem Mikołaja z Ryńska (von Raynis)59 (tarcza o jedno
litym polu, róg bawoli z prawej, jeleni z lewej strony).

50 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 28, nr 7; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 32, nr 7 
(7); В Gd PAN, Ms. 1370, k. 58, ryc. 7; MNK, s. 145 (535).
57 В Gd PAN, Ms. 1370, k. 63.
58 J. Szymański, H erbarz średniow iecznego rycerstw a polskiego, s. 251-253. Wskazuje 
on też na odmianę bardzo podobną do umieszczonego na tablicy toruńskiej — w polu 
błękitnym róg bawoli srebrny z prawej i róg jeleni o pięciu rosochach czerwony z lewej 
strony tarczy.
59 Tamże, s. 16, tab. nr 29. W tarczy róg bawoli z prawej i róg jeleni z lewej strony pie
częci połączone u dołu. Pieczęć przywieszona do niedatowanego dokumentu, zapewne 
sprzed 1411 r. — APT, Kat. I, nr 4419.
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Austen: 7 Zernecke: 7

Steiner: [7] Schultz: nienumerowany [N3]
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Q _9

Opis: w polu dwudzielnym w słup prawym 
srebrnym lewym czarnym tarcza sercowa 
czerwona w złotej bordiurze, w niej trzy 
trąbki myśliwskie czarne o nawiązaniach 
złotych i sznurach czarnych, złączone 
ustnikami w roztrój.

Herbarz Austena (s. 30, nr 8): Der
halbe Schilt weis, die ander helfft swartz.
Die Herner schwartz, Grundt rott, an den 
Hernern vorn gel vndt hinden an Endchen 
die Bendelein schwartz an Hörnern.

Wewnętrzna tarcza jest identyczna z polskim herbem szlacheckim Trąby* 61. 
W herbarzu Austena przypisano w XIX w. ołówkiem ten herb rodzinie Jor
danów, która pieczętowała się Trąbami. Zernecke wskazuje jako źródło herb 
umieszczony w „księdze radzieckiej" (рад. 70)62. Barwy u Steinera są zgodne 
z opisem w herbarzu Austena i u Zerneckego. Tarcza z tym herbem zaginęła 
przed 1733 r.

во др'р Kat. ji_ (jz< XII, t. 7, s. 30, nr 8; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 32, nr 8 
(8); В Gd PAN, Ms. 1370, k. 58, ryc. 8; MNK, s. 145 (535).
61 W polu czerwonym trzy trąby myśliwskie czarne o nawiązaniach złotych, złączone 
ustnikami w gwiazdę — J. Szymański, H erbarz średniow iecznego rycerstw a polskiego,
s. 279-280.
62 В Gd PAN, Ms 1370, k. 63.
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Austen: 8 Zernecke: 8

Steiner: [8] Schultz: nienumerowany [N4]
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Herb nr 9. Rodzina nieznana (Witram z Łążyna?)

Opis: w polu błękitnym krzyż św. Andrzeja 
srebrny — na nim pięć róż czerwonych — 
po jednej na każdym ramieniu i jedna 
pośrodku.

Herbarz Austena (s. 32, nr 9): Das Kreutze 
weiß, Rosen roth, der Schilt grau.

Steiner wskazał za starszym odrysem pole błę
kitne, rysownik z herbarza Austena i Zernecke, 
którzy oglądali tarczę później, uznali jej pole za 
szare. Zernecke wskazał jako wzór herb z zagi
nionej księgi radzieckiej (pag. 58)6'*. Tarcza z tym 
herbem zaginęła już przed 1733 r. Pierwowzór mógł być zaczerpnięty przez 
rysownika z końca XVI w. z pieczęci z archiwum radzieckiego. Engel przytacza 
trzy przykłady identycznych z opisanym herbem pieczęci: Jana ze Sławków 
(von der Sławkę, pow. nidzicki)63 64 65 oraz dwóch Jana/Janusza Witrama z Łążyna66. 
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można wskazać, że za podstawę do umiesz
czenia w „panteonie" mariackim posłużyły pieczęcie Jana Witrama z Łążyna, 
położonego w ziemi dobrzyńskiej, niedaleko od Torunia.

63 APT, Kat. II, dz XII, t. 7, s. 32, nr 9; Toruń i m iasta ziem i chebnińskiej, tab. 32, nr 9 (9); 
BGd PAN, Ms. 1370, k. 58, ryc. 9; MNK, s. 145 (535).
64 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
65 B. Engel. s. 19, tab. III, nr 205: w tarczy krzyż św. Andrzeja, na nim pięć róż —  cztery 
na końcach ramion, piąta w środku. Pieczęć taką Hans von der Sławkę przywiesił do do
kumentu z 1440 r. — APT, Kat. I, nr 952.
66 B. Engel, s. 23, tab. IV, nr 251: w tarczy identyczny układ jak w herbarzach toruńskich. 
Jan Witram sprzedał w 1390 r. lk  włóki w Łążynie (w ziemi dobrzyńskiej) Erwinowi von 
Eichenborn, przy udziale świadków: Mikołaja Pfaffe z Łążyna, Tycze z Kawęczyna i Konrada 
Buchheima (APT, Kat. I, nr 156). Tenże — jako Janusz Witram z Łążyna Niemieckiego — 
sprzedał w 1400 r. swoją część w tej wsi Maciejowi z Guntowa (Gunthowo) (APT, Kat. I, nr 372).
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Austen: 9 Zernecke: 9

Steiner: [9] Schultz: nienumerowany [N5]
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Opis. w polu czerwonym kozioł wspięty 
czarny.

Herbarz Austena (s. 34, nr 10): Das Feit 
im Schildt ist roth, der Bock ist schwartz.

We wszystkich herbarzach opis herbu jest iden
tyczny. U Zerneckego nadpisane ołówkiem na
zwisko „Kosthligk"67 68. Wskazano tam, że pier
wowzorem dla tarczy był herb zamieszczony 
w „księdze radzieckiej" (pag. 85)69. Tarczy tej nie 
zawieszono już w ratuszu w 1733 r. W herbarzu 
Austena dopisano ołówkiem w XIX w. „Neusser 
oder Kosthligk"70. W XVI w. i później podobnego 
herbu używała rodzina Neisserów alias Schul- 
tzów z Torunia71. Herb taki uwieczniony został na 
płycie nagrobnej Jerzego Neissera z 1605 r. w ko
ściele NMP72.

Grabstein № 21
________________  (Neiszer.)

67 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 34, nr 10; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 32, nr 10 
(10); BGd PAN, Ms. 1370, k. 58, ryc. 10; MNK, s. 145 (535).
68 BGd PAN, Ms. 1370, k. 58, ryc. 10.
69 Ibidem, k. 63.
70 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 34.
71 M. Gumowski, H erbarz, s. 118-119.
72 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 12-13, tab. III, nr 21. W tymże kościele na epita
fium Macieja Neissera z 1581 r. tylko gmerk tegoż (tamże, s. 30-32); M. Gumowski, H er
barz, s. 118-119, tab. XXI.
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Austen: 10 Zernecke: 10

Steiner: [10] Schultz: nienumerowany [N6]
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Q_9

Opis: w polu błękitnym skos srebrny na nim 
trzy trąbki myśliwskie czarne. Nad hełmem 
z toczenicy dwa rogi bawole srebrno- 
-czerwono(?)-czarne i labry w kształcie 
płaszcza czerwone (?) z podbiciem srebrnym.

Herbarz Austena (s. 36, nr 11): Das Feltt, 
dorin die Herner, welche schwartz sein, 
ist weiss. Vber den Hernern das Feldt gra 
im kleinnen Schildt, der grose Schildt ist 
Schwartz. Die ober Herner auff dem Heim 
sein vorteilt weis, rot vndt Schwartz, die ober 
Helmdecke rott, die unter Helmdecke ist 
weiss, die ecken an beiden Enden gel, die 
Snirlein an Hernern schwartz.

Herb ten mógł należeć do tej samej rodziny która używała herbu nr 3 (zob.). 
Został jedynie ozdobiony dodatkowo hełmem, klejnotem i toczenicą. U Zer- 
neckego trąbki są czerwone, a rogi bawole — srebrno-czerwone. Źródłem 
wizerunku był herb zamieszczony w „księdze radzieckiej" (рад. 50)73 74. U Steine- 
ra barwy są niewyraźne — pole zdaje się srebrne, podobnie jak skos, trąbki 
czarne, rogi bawole nad hełmem srebrno-czarne. Tarcza z tym wizerunkiem 
zaginęła przed 1733 r.

73 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 36, nr 11; Toruń i m iasta ziem i ch ełm iń skie/, tab. 32, nr Tl 
(11); BGd PAN, Ms. 1370, k. 58, ryc. 11; MNK, s. 147 (537).
74 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
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Austen: 11 Zernecke: 11

Steiner: [11] Schultz: nienumerowany [N7]
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Q_9

Herb nr 12. Rodzina nieznana (Kopernik?)

Opis: w polu srebrnym krokiew czarna 
i trzy róże czerwone, dwie od głowicy i jedna 
od podstawy tarczy.

Herbarz Austena (s. 37, nr 12): Der
Balken schwartz, drey Rosen rott, der Schilt 
ist weis, der Sternen der Rosen gelb.

Herb ten na podstawie znalezionego monogramu 
kanonika warmińskiego AK (rozwiązanego jako 
Andrzej Kopernik) przypisany został przez En
gela i Gumowskiego Kopernikom75 76. Podobnie do
pisał atramentem użytkownik herbarza Austena 
z XIX w. (może Semrau)77. Zernecke wskazał na źródło tego herbu w „księdze 
radzieckiej" (рад. 61)78. Tarcza z tym herbem nie trafiła już do ratusza w 1733 r. 
U Engela z identycznym znakiem odnotowane też rodziny szlacheckie von 
Scharnsee (z Czarża)79 i v. Russkow (z Ruszkowa)80.

75 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 37, nr 12; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 32, nr 12 (12); 
В Gd PAN, Ms. 1370, k. 58, ryc. 12; MNK, s. 147 (537).
76 B. Engel, s. 5, Taf. I, nr 38; M. Gumowski, Herbarz, s. 93 —  odwołuje się on do pie
czątek sygnetowych opatrzonych inicjałami AK nad tarczą, wyciśniętych na pismach 
Andrzeja Kopernika z 1510 i 1511 r. — por. APT, Kat. I, nr 2740, 2744, 2746. Gumowski 
wskazał też na podobny znak, gdzie zamiast trzech róż znajdowały się trzy gwiazdy, któ
ry widniał na nagrobku z 1598 r. w kościele św. Jakuba i należał do jakiegoś Franciszka 
(nazwisko zatarte).
77 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 37 — dopisano „Coppernicus!".
78 В Gd PAN, Ms. 1370, k. 63.
79 B. Engel, s. 18, Taf. III, nr 190 — pieczęć Pietrasza z Czarża z niedatowanego doku
mentu (APT, Kat. I, nr 4574).
80 B. Engel, s. 17-18, Taf. III, nr 189 —  pieczęć Aleksandra z Ruszkowa (v. Russkow, 
okr. ostródzki) z 1440 r. (APT, Kat. I, nr 952).
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Austen: 12 Zernecke: 12

Steiner: [12] Schultz: nienumerowany [N8]
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^ L 9

Opis: w polu czarnym łękawica srebrna 
dotykająca ramionami skraju tarczy.

Herbarz Austena (s. 38, nr 13): Das Feltt 
ist schwartz, das We ist weis.

Herb podobny do polskiego Awdańca. Łękawica 
jednak dotyka górnych krawędzi tarczy. U Zer- 
neckego numeracja herbu przestawiona w sto
sunku do innych herbarzy (nr 16 zamiast 13).
Wskazuje on na źródło herbu w „księdze radziec
kiej" (pag. 72), gdzie dopisano „Habdanck"81 82. Tar
cza z tym herbem zaginęła już przed 1733 r. Od 
polskiego herbu szlacheckiego Awdaniec (Abdank) herb ten różnił się barwą 
pola — tam w polu czerwonym łękawica srebrna83. Rysownik z końca XVI w. 
mógł nie znać właściwych barw herbu Awdaniec i nadał polu w odnalezionym 
na pieczęci herbie barwę czarną.

81 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 38, nr 13; Toruń i miasta ziemi chehnińskiej, lab. 32, nr 13 
(13) [v. Habdanck]; В Gd PAN, Ms. 1370, k. 58v, ryc. 16; MNK, s. 147 (537).
82 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63v.
83 J. Szymański, H erbarz średniow iecznego rycerstw a polskiego, s. 74-76.
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Austen: 13 Zernecke: 13

Steiner: [13] Schultz: nienumerowany [N9]
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Q_9

Opis: w polu czerwonym łeb barani srebrny.

Herbarz Austena (s. 40, nr 14): Der Kopf 
ist weis vnd Veit im Schilde ist rott.

Zernecke wskazał na wzór tego herbu w „księdze 
radzieckiej" (pag. 84), ale z tą odmianą w stosunku 
do rysunku z tarczy, że głowa barania jest tam 
umieszczona „mit gedrümden Hornem"84 85 *. Tak też 
wyobrażona w jego herbarzu. W herbarzu Au
stena i u Steinera rogi baranie kręte, ale nie za
winięte. Znana jest pieczęć Arnolda z Wałdowa 
z takim wyobrażeniem z 1285 r.8e To zapewne ona 
posłużyła za wzór do umieszczenia tego herbu na tarczy w kościele mariac
kim. Znane są identyczne pieczęcie Wałdowskich z Krajny i ziemi chełmiń
skiej — Jana z 1311-1312 r. i Waldka z 1362 r.87 Szerzej omówił genealogię tej 
rodziny Jan Pakulski88.

84 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 40, nr 14; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 32, 
nr 14 (14); BGd PAN, Ms. 1370, k. 58v, ryc. 14; MNK, s. 147 (537).
85 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63v.
80 B. Engel, s. 22, Tat. IV, nr 242 — z pieczęci przy dokumencie, w którym Arnold z Wał
dowa nadaje ziemię chłopom z Czarnowa — APT, Kat. I, nr 15.
87 M. Hlebionek, K atalog pieczęci, nr 262, 319.
88 J. Pakulski, Wałclowscy i ich fundacja dla augustianów (w Górce?). Z dziejów elity 
politycznej XIII-XIV w., [w:] Personae. Colligationes. Facta, pod red. J. Bieniaka, Toruń 
1991, s. 130-151.
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Austen: 14 Zernecke: 14

Steiner: [14] Schultz: nienumerowany [N10]
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Q_9

Opis: w polu srebrnym dwa klucze 
przekrzyżowane stalowe zębami na zewnątrz.

Herbarz Austena (s. 4 2 ,  nr 1 5 ) : D ie
Schlüssel sind graw. Das Feldt ist weiß.

Zernecke wskazał na pierwowzór tej tarczy 
w „księdze radzieckiej" — pag. 6589 90. Tarcza z tym 
herbem zaginęła przed 1733 r. Być może herbem 
takim, wzorowanym na herbie miasta Köln (Ko
lonii), posługiwała się toruńska rodzina Bikoln 
(bey Köln). Znaku takiego używała też westfalska 
rodzina Huxerow91. Jednak pruska i inflancka ro
dzina o tym nazwisku używała innego herbu — tarczy dwudzielnej, w polu 
górnym srebrnym ostrzew czarny o pięciu sękach, pole dolne czerwone. Nad 
hełmem w klejnocie dwie trąby słoniowe — prawa srebrno-czerwona, lewa — 
czerwono-srebrna, między nimi gałąź czarna w słup92.

89 др-р Kat. jj_ XII, t. 7, s. 42, nr 15; Tomń i m iasta ziem i chełmińskiej, tab. 32, nr 15 (15); 
BGd PAN, Ms. 1370, k. 58v, ryc. 15; MNK, s. 147 (537).
90 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
91 W appenbuch des w estfälischen  Adels, hrsg. v. M. Spießen, Bd. 2, Görlitz 1901-1903, 
Taf. 186.
92 Herbu tego używała gdańska gałąź rodziny, blisko spokrewniona z toruńską Dan- 
ziger W appenwerk, hrsg. Kaffee Hag — Danzig, Th. II: H. Schwartz, W appen  um Dan
zig verdienter Personen  und G eschlechter, nr 19. Jako zrodło podany. Bodecker sches 
Hausbuch (BGd PAN)
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Austen: 15 Zernecke: 15

Steiner: [15] Schultz: nienumerowany [N11]

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Opis: w polu błękitnym trzy łuki czarne 
w pas.

Herbarz Austena (s. 44, nr 16): Das
bausenste Feldt ist weiß, das binnerste Feldt 
ist gro, die Bogen sein schwartz.

W herbarzu Zerneckego przestawiona kolejność 
tarczy — została ona podana pod nr. 1393 94. Odniósł 
on ten znak do umieszczonego zaginionej księ
dze radzieckiej (рад. 125)95. W herbarzu Austena 
dopisano ołówkiem w XIX w. nazwisko „Arco*, 
którego jednak nie da się przypisać jakiejkolwiek 
patrycjuszowskiej rodzinie toruńskiej96. Steiner 
nie znał wizerunku tego herbu — zapewne bra
kowało karty z tym godłem w herbarzu, z które
go korzystał. Tarcza zaginęła przed 1733 r.

Wśród pieczęci zachowanych w archiwum 
toruńskim można wskazać na nieco podobne 
do opisanego herbu pieczęcie Jerzego von Stein, 
namiestnika królewskiego na Śląsku, starosty 
świdnickiego i jaworskiego, wójta Łużyc, z 1484 
i 1485 r.97 Tam trzy zrzynaki kuśnierskie jeden nad drugim, które rysownik 
z końca XVI w. uznał może za łuki (?).

93 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 44, nr 16; Toruń i m iasta ziem i chełmińskiej, tab. 32, nr 16 (16) 
[tarcza pusta]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 58v, ryc. 13.
93 BGd PAN, Ms. 1370, k. 58v.
95 Tamże, k. 63v.
96 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 44.
97 B. Engel, s. 20, Taf. 4, nr 228; APT, Kat I, nr 2467, 2486. 2497: 3 übereinander liegen
de Wolfsangeln (Wurfbeile).
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Austen: 16 Zernecke: 16

Steiner: [16] Schultz: nie występuje
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Opis: w polu dwudzielnym w pas, w górnym 
czerwonym skos srebrny w dolnym błękitnym 
jabłko srebrne z prawej strony brązowe.

Herbarz Austena (s. 46, nr 17): Der
Halbschilt rot, der Balken Weiss, das vnder 
Tłieil grau, der Apel weiss, denn Vnbswef 
braun.

Steiner oddał pole dolne jako błękitne, nie za
znaczył jednak „zarumienienia" na jabłku. U Zer- 
neckego przedmiot w dolnym polu przypomina 
raczej obręcz brązową. Zarówno w herbarzu Au
stena, jak i u Zerneckego pole dolne wdziano już jako szare. Zerencke wskazał 
analogiczny wizerunek w zaginionej księdze radzieckiej (рад. 124)98 99. Tarcza 
z tym herbem zaginęła przed 1733 r.

98 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 46, nr 17; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 32, nr 17 (17); 
BGd PAN, Ms. 1370, k. 58v, ryc. 17; MNK, s. 147 (537),
99 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
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Austen: 17 Zernecke: 17

Steiner: [17] Schultz: nienumerowany [N12]
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Herb nr 18. Rodzina nieznana (Papę?)100

Opis: pole dwudzielne w słup, prawe 
czerwone, w lewym srebrnym róża złota.

Herbarz Austena (s. 46, nr 18): Der Schilt 
ist halb rot, halb weis, die Rose gel, vmb den 
Schilt braun.

Zernecke odnosi ten herb do wizerunku umiesz
czonego w „księdze radzieckiej" (pag. 146), z tą 
jednak różnicą, że tam umieszczona została róża 
srebrna w polu błękitnym101, oraz innego, iden
tycznego znaku (pag. 112)102, Być może są to kolej
ne warianty herbu rodziny von Breien (zob. herb 
nr 53 — w polu czerwonym róża srebrna).

W herbarzu Siebmachera figuruje też bardzo 
podobny herb rodziny Papę — w tarczy dwudziel
nej w słup w polu prawym srebrnym pół róży 
czerwonej, w polu lewym czerwonym pół róży 
srebrnej. Nad hełmem popiersie męskie między 
dwoma rogami jelenimi, prawym czerwonym, lewym srebrnym. Labry o po
kryciu srebrnym, podbiciu czerwonym103 104. Jedyna zachowana pieczęć Jana Papę 
z 1306 r. przedstawia popiersie męskie z trzema gwiazdami sześciopromiennymi 
w narożnikach tarczy101*, podobne do umieszczanego w klejnocie przez rodzinę 
Papę z herbarza Siebmachera. Być może w późniejszym okresie toruńscy

100 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 46, nr 18; Toruń i m iasta ziem i chełmińskiej, tab. 32, nr 18 (18); 
BGd PAN, Ms. 1370, k. 58v, ryc. 18; MNK, s. 147 (537).
101 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63v. W takim ujęciu to polski herb szlachecki Poraj.
102 Tamże, k. 63.
11,3 G. A. Seyler, Siebm acher's g roß es  W appenbueh, Bd. 12, Taf. 34.
104 M. Hlebionek, Katalog pieczęci, nr 335 — autor uznał popiersie za kobiece. Por. też 
tekst pod tarczą nr 1.
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Papenowie używali w tarczy godła podobnego do znanego z herbu ich krew
nych z terytorium Rzeszy.

Pełną różą w tarczy pieczętowała się też toruńska rodzina patrycjuszow- 
ska von der Mersche. Znak taki znany jest z pieczęci Jana von der Mersche 
z 1401, 1405 i 1406 r.105

105 B. Engel, s. 14, Tat. III, nr 151; APT, Kat. I, nr 390, 489,533,549: Dreiecksschild mit einer Rose.
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<$_9

Herb nr 19. Rodzina nieznana106 (Głażewski)

Opis: w polu dwudzielnym w skos górnym 
czerwonym, dolnym srebrnym skos lewy 
srebrny, na którym trzy róże czerwone.

Herbarz Austena (s. 50, nr 19): Der
Balken weis, die Rosen rott, der Schilt rott, 
vmb den Schilt herum weiss.

W herbarzu Austena wizerunek uproszczony — 
pole opisane jako czerowne, ale ołówkiem w XIX w. 
naniesione inne barwy, zgodne z pozostałymi od- 
wzorowaniami tarcz — w polu górnym prawym 
dopisano „rot", w polu dolnym lewym „weiß". Zer- 
necke wskazał na pierwowzór herbu w księdze radzieckiej (pag. 107)10t Tarcza 
z tym herbem zaginęła zapewne jeszcze przed 1733 r. Znane są pieczęcie o po
dobnych godłach pochodzące z archiwum toruńskiego — Mikołaja Bajerskie- 
go z 1440 r.10S i z 1454 r.106 107 108 109, Marka Bajerskiego z 1513 r.110, Szymona z Głażewa 
z 1440 r.111 i 1453 r.112 oraz Jana z Uzdowa z 1440 r.113 We wszystkich jednak zamiast 
róż są gwiazdy umieszczone na skosie w lewo. Herb ten znał Dachnowski —

106 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 50, nr 19; Toruń i m iasta ziem i chełmińskiej, tab. 32, nr 19 (19); 
BGd PAN, Ms. 1370, k. 58v, ryc. 19; MNK, s. 147 (537).
107 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
108 B. Engel, s. 1, Tat. I, nr 5; APT, Kat. I, nr 952. „Rechter, von 2 Fäden beseiteter, mit 
3 gestengelten Kleeblättern belegter Schrägbalken".
109 B. Engel., s. 1, Tat. I, nr 6; APT, Kat. I, nr 1537, 1538; „Nicolaus, ohne Zusatz. Hal
brunder Schild wie vor, jedoch Sterne statt der Kleeblätter (vgl. Steklino).
110 B. Engel, s. 1, Tat. I, nr 7; APT, Kat. I, nr 2806.
111 B. Engel, s. 9, Tat. I, nr 9; APT, Kat. I, nr 952: „Dreiecksschild: rechter, von 2 Fäden
beseiteter, mit 3 Sternen belegter Schrägbalken".
112 B. Engel, s. 9, Tat. I, nr 8; APT, Kat. I, nr 1409: identyczna z poprzednią.
113 В. Engel, s. 22, Tat. I, nr 10; APT, Kat. I, nr 952: „Dreiecksschild, rechter Schrägbal
ken, von 2 Fäden beseitet und mit 3 Sternen (sog. Sporenrädern) belegt".
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Austen: 19 Zernecke: 19

Steiner: [19] Schultz: nienumerowany [N14]

w polu czerwonym skos (lub słup) błękitny, na którym trzy gwiazdy złote. Nad 
hełmem w klejnocie gwiazda złota. Herbem takim pieczętowali się w XVII w. 
Bajerscy i Sumowscy oraz Bieliccy. Ci ostatni jednak w klejnocie mieli dwa 
skrzydła orle zamiast gwiazdy114. Być może kopista widział tłok takiej pieczęci 
i pomylił strony tarczy w opisie?

114 J. K. Dachnowski, H erbarz, s. 284-285.
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<53

Opis: w polu dwudzielnym w słup, prawym 
czarnym pół lilii srebrnej, lewym srebrnym 
skrzydło orle ze szponem czarne.

Herbarz Austena (s. 52, nr 20): Die
halbe Lilie ist weis, der Fligel schwartz, im 
Schilde halb Schwartz vndt ander helft weis, 
auserhalb dem Schilde weis.

W zaginionej księdze radzieckiej herb był uję
ty na karcie 117115 116. W herbarzu Austena dopisa
no w XIX w. ołówkiem nazwisko Janicke von 
Plastein"117. Rodzina ta nie była odnotowana do 
końca XVI w. w Toruniu ani w okolicy. Steiner uznał tarczę z tym herbem za 
zaginioną już przed 1733 r. Istniała ona jednak nadal i wisiała jeszcze w koń
cu XIX w. w ratuszu toruńskim118. Schultz przypisał ten herb rodzinie won 
Lohen"119.

115 APT, Kat II dz XII t 7 s. 52, nr 20; Toruń i m iasta ziem i chełmińskiej, tab. 32, nr 20 (20), 
BGd PAN, Ms. 1370, k. 58v, ryc. 20.
116 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
117 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 50.
118 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
119 MNK, s. 147 (537).
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Austen: 20 Zernecke: 20

Steiner: [20] Schultz: nienumerowany [N15]
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Opis: w polu czerwonym dziewięć kamieni 
srebrnych, połączonych po trzy, sześć od 
głowicy, trzy od podstawy.

Herbarz Austena (s. 54, nr 21): Der Schilt 
ist rott, die drei Knorren weiss, vmb Schilt 
vmher weis. Das ist die erste Rege, dorinnen 
21 Schilde sein aber keine Namen sind 
dorbey flöget, die ander Rie es.

Tarcza ta była umieszczona jako ostatnia w pierw
szym rzędzie, składającym się z 21 tarcz bez 
określenia nazwisk rodzin używających ich. Zer-
necke wskazał na jej pierwowzór w zaginionej księdze radzieckiej (рад. 128)121. 
Zaginęła zapewne przed 1733 r.

120

nr
121

A PT Kit TT YTT t 7 s 54, nr 21; Toruń i m iasta  z iem i chełm iń skiej, tab. 32, 
21 (21); В Gd PAN, Ms. 1370, k, 58v, ryc. 21; MNK, s. 149 (539) [von Lohen],

BGd PAN, Ms. 1370, k. 63,
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Austen: 21 Zernecke: 21

Steiner: [21] Schultz: nienumerowany [N16]
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Herb nr 22. von Essen122

Opis: w polu złotym trzy toczenice jedna 
w drugiej. Pierwsza mała, czarna ze środkiem 
srebrnym, z której wyrasta na zewnątrz 
28 łodyżek lilii. Łączą się one z drugą 
toczenicą czerwoną, na której ustawione są 
kwiaty lilii w trzeciej toczenicy srebrnej.

Herbarz Austena (s. 56, nr 22): Von Essen 
1350. Das kleine Runde Ischen ist weis, das 
ander ist swartz, die Strichlein vmbher sein 
Schwartz, ir ist 28 vndt nicht mer hir sint.
5 mer ist Vorsen, di Grunt ist gel zwischen den 
28 schwartzen Strichlein. Der Girkel umher mit 
den Lilien ist rot und die Grundt weis des Schildes, Farb vmher ist geld.

U Steinera wizerunek nieco uproszczony: w polu złotym dwie toczenice jedna 
w drugiej. Pierwsza mała srebrna ze środkiem czarnym, z której wyrasta 14 łody- 
żek lilii. Łączą się one z drugą czerwoną, na której ustawione są kwiaty lilii. U Zer- 
neckego znajdują się 24 uproszczone łodyżki, niektóre z nich z czarnymi kulkami, 
łączą one dwie toczenice — mniejszą czarną w środku i większą czerwoną na ze
wnątrz. Pola tarczy wewnętrznej, tak też zewnętrznej, złote. W księdze radzieckiej 
herb był umieszczony na karcie 55123. Tarcza z tym herbem zaginęła przed 1733 r.124

Data umieszczona przy nazwisku odnosi się do piastowania przez Jana von 
Essen funkcji burmistrza (przewodniczącego rady) w roku 1349/1350125.

122 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 56, nr 22 [von Essen 1350]; Toi-uń i m iasta ziem i chełm iń
skiej, tab. 32, nr 22 (22) [von Essen]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 58v, nr 22 [1350. Von Essen]; 
MNK, s. 149 (539) [von Essen],
123 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
124 Nie widział jej już Steiner, nie znał też Semrau — A. Semrau, Die Grabdenkm äler, 
s. 58.
125 Jan von Essen —  rajca (1336-1344) i burmistrz Starego Miasta Torunia (1344-1361) 
— R. Czaja, Urzędnicy, nr 120, 17.
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Austen: 22. Von Essen 1350 Zernecke: 22. Von Essen 1350

Steiner: 22. Von Essen Schultz: nienumerowany [N17]
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Q _9

Opis: w polu błękitnym dwie krokwie złote 
i sześć lilii złotych: dwie u góry, trzy pośrodku 
i jedna u podstawy. Hełm przykryty zawojem 
i płaszczem złotymi z podbiciem błękitnym.
W klejnocie dwie lilie naturalne o gałązkach 
zielonych i kwiatach złotych.

Herbarz Austena (s. 58, nr 23): Von der
Brucken 1351. Die Sparen gel, das klein 
Schilt weis, die sex Lilien gel, die Helmdeke 
gel, das Feldt weis, auf Helm zwei grin Lilien 
doran gel.

Data przy nazwisku odnosi się do piastowania 
funkcji burmistrza w roku 1350/51 przez Kon
rada von der Brücke126 127. Rodzina ta przybyła do 
Torunia z Lubeki, gdzie jej przedstawiciele używali prawie identycznego herbu. 
Zygfryd (III) von der Brücke (.Sifridus de Ponte) pozostawił po sobie pieczęć 
z 1328 r„ na której znajdowały się: au f dem  Schilde stehen zwei dam ascirte  
Sparren, oben  von zwei, in d er Mitte von drei, und untern von einer Lilie begle- 
ited128. Herb ten różnił się jedynie nieznacznie barwami krokwi (damascenowa- 
ne srebrne zamiast złotych), co mogło wynikać z braku wiedzy o pierwotnych 
barwach herbu u kopistów z końca XVI w. Z kolei na pieczęci Jana von der Brüc
ke z 1465 w. umieszczona została tarcza herbowa, na której w polu damasceno- 
wanym srebrnym widnieje skos złoty, a nad hełmem w klejnocie skrzydło orle

126 APT) jg,1. ц <}z. XII, t. 7, s. 58, nr 23 [von der Brucken 1351]; Toruń i m iasta ziem i 
chełm ińskiej, tab. 32, nr 23 (23) [von Trücken],
127 Tamże, nr 18: Konrad von der Brucken, burmistrz Starego Miasta Torunia (1345- 
1354).
128 C, J. Milde, G, M. C. Masch, L ü becker Bürgersiegel au s den Archiven d er  Stadt 
Lübeck, Th. 1, Lübeck 1865, s. 10.
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Austen: 23. Von der Brvcken 1351 Zernecke: 23. Von der Brvken 1351

z takim skosem129. Już ta niezgodność wizerunków herbów z XIV i XV w. jest 
trudna do wytłumaczenia, gdyż nie ulega wątpliwości, że XV-wieczni przed
stawiciele tej rodziny z Torunia wywodzili się z Lubeki. Być może pieczęć Jana 
von der Brücke zawiera uproszczony wizerunek herbu. W odrysach, znanych 
Steinerowi, herb ten nie zachował się. Tarcza zaginęła przed 1733 r.

129 B. Engel, s. 3, Taf. I, nr 24; APT, Kat. I, nr 201 За: „Tartsche, rechter Schrägbalken 
(hier wohl redend als Brücke anzusprechen) im damascirten Felde: Stechhelm nach 
rechts: Flug mit dem Balken belegt".
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Opis: w polu srebrnym gwiazda 
sześciopromienna złota.

Herbarz Austena (s. 60, nr 24): Von Soest 
1352. Der Stern ist gel, der Schild weis, der 
Feltt roth.

Zernecke pomylił herb określony jako won 
Soest" w innych odrysach z następnym w ko
lejności herbem rodziny "von Putten"130 131. Odniósł 
go jednak do pierwowzoru w księdze radzieckiej 
(pag. 103), przypisanego tam prawidłowo rodzi
nie „von Soest"132. Poważniejszy błąd popełnili 
jednak kopiści z końca XVI w. Marian Gumowski starał się wykazać w swo
im herbarzu, że w przypadku tej rodziny nastąpiła pomyłka przy ustalaniu 
herbu i herb małżonki burmistrza Jana — Małgorzaty von Herken (gwiazda 
złota w polu srebrnym, na tarczy czerwonej) — uznano za herb rodziny męża 
i jako taki przemalowano na tablicę drewnianą, zawieszoną w końcu XVI w. 
w kościele NMP, a potem przeniesioną, wraz z innymi tablicami herbowymi, 
do ratusza133. Ten błędnie rozpoznany w XVI w. herb znalazł się też w herbarzu 
Austena (nr 24)134 i albumie Steinera (nr 24)135. Według Gumowskiego rodzi
na „von Soest" używała w średniowieczu herbu, który przedstawiał w tarczy 
o nieznanej barwie dwa skosy. Herb ten został przez kopistów zaczerpnię
ty z brązowej płyty nagrobnej małżonków von Soest z kościoła św. Janów

130 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 60, nr 24 [von Soest. 1352]; Toruń i miasta ziemi cheł
mińskiej, tab. 22 (24) [v. Soest]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 58v, nr 24 [von Soest. 1352], MNK, 
s. 119 (509) [v. Soest],
131 BGd PAN, Ms. 1370, k. 58v (nr 24), 59 (nr 25).
132 Tamże, k. 63v.
133 M. Gumowski, Herbaiz, s. 158.
134 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 60, nr 24.
133 Toruń i miasta ziemi chełmińskiej, s. 77, ryc. 22 (24).
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Austen: 24. Von Soest 1352 Zernecke: 25. Von Pvtten 1353 [błędnie]

Steiner: 24. V. Soest Schultz: 11. V. Soest

w Toruniu136. Na płycie tej umieszczony jest herb, który przedstawia tarczę 
dwudzielną w słup, w polu prawym dwa skosy, w polu lewym gwiazda. Herb 
ten nie musiał się odnosić do obojga małżonków — można go też w całości 
potraktować jako herb Jana von Soest. Trudno zrozumie ć, dlaczego kopista czy 
kopi ści z końca XVI w. uznali za herb rodziny jedynie jego jedną część. Być 
może miał jednak rację Gumowski, widząc w tym wizerunku herb złożony

136 Z. Kruszelnicki, XIV-wieczna płyta n agrobna m ałżonków  von Soest w Toruniu, „Stu
dia Pomorskie”, t. 1, Wrocław-Kraków 1957, s. 103-154; S. Kobielus, Treści ideow e płyty 
nagrobnej m ałżonków  von Soest z kościo ła  św. Jan a w Toruniu, „Acta Universitstis Nico
lai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, XVII, 1991, s. 95-123.
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obojga małżonków. W takim jednak wypadku herb przerysowany na tablicę 
drewnianą byłby znakiem jego małżonki. Tarcza z tym herbem wisiała jeszcze 
w ratuszu toruńskim w końcu XIX w.137

Data umieszczona na tarczy obok nazwiska odnosiła się do piastowania 
przez Jana von Soest funkcji burmistrza Starego Miasta Torunia w 1351/1352 r.138

137 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
138 R. Czaja, Urzędnicy, nr 128, 20: Jan von Soest, rajca (1340-1350) i burmistrz Starego
Miasta Torunia (1350-1361).
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ę _ S )

Opis: w polu dwudzielnym w pas, górnym 
srebrnym pół orła czarnego, dolnym 
czarnym irzy róże srebrne o złotych dnach.

Herbarz Ausfena (s. 62, nr 25): Von
Putten 1353. Die Rosen weis, das halbe 
Feldt schwartz, der Adler Schwartz, das 
Feldt weiß, die Zung roth, umb der grau.

Zachowała się do dzisiaj oryginalna tarcza z tym 
herbem w Sali Mieszczańskiej1'*0. Zernecke po
mylił herb rodziny „von Putten" z rodziną „von 
Soest". Wskazał jednak, że w księdze radziec
kiej (pag. 109) herb ten przypisany został rodzi
nie „von Putten"1'*1. Herb przedstawiający w polu 
dwudzielnym w pas, w górnym złotym połowę 
orła, w dolnym czarnym trzy róże, znajdował się nad drzwiami mieszkania 
w kamienicy rodzinnej von Puttenów przy ul. Szerokiej nr 281'*2. Identycznego 
herbu używała gałąź westfalska rodziny „von Pulte"1'*1. Zachowały się dwie 
pieczęcie sygnetowe, należące do toruńskich członków tej rodziny1'*'*. Herb ten 
przejęła potem rodzina Trostów za specjalnym pozwoleniem rady miejskiej1'*5. 139 140 141 142 143 * 145

139 др т( Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 62, nr 25 [von Putten 1353]; Toruń i m iasta  ziem i chełm iń 
skiej, tab. 31, nr 21 (25) [v. Putten]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 59, nr 25 [von Putten]; MNK, 
s. 119 (509) [von Putten],
140 MOT, sygn. MT/M/386 — 60 х 49 cm.
141 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63v.
142 M. Gumowski, H erbarz, s. 170. Herb ten jednak mógł należeć już do Trostów, którzy 
przejęli po rodzinie „von Putten" nie tylko herb, ale też i tę kamienicę w XVI w.
143 W górnym polu złotym orłek wyskakujący czarny, w polu dolnym czarnym trzy róże 
srebrne —  dwie u góry i jedna u podstawy — W appenbuch d es w estfälischen  Adels, 
hrsg. v. M. Spießen, Bd. 2, Görlitz 1901-1903, Taf. 248.
i« др т; AmT, Dokumenty i listy, Kat. I, sygn. 1439; M. Gumowski, Herbarz, s. 130.
145 Tamże, s. 130.
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Austen: 25. Von Putten 1353 Zernecke: 24. Von Soest 1352 [błędnie]

Steiner: 25. V. Putten Schultz: 12. Von Putten

W wersji odmienionej przejęli też herb od Trostów Peckawowie przez małżeń
stwo Jana z Matyldą Trost. W górnym polu umieszczone były dwa skrzydła 
orle, w dolnym noga orla.

Data umieszczona na tablicy (1353) odnosi się do sprawowania funkcji 
burmistrza przez Wernera von Putten w roku 1352/1353146.

146 Werner von Putten był rajcą (1332-1348) i burmistrzem Starego Miasta Torunia 
(1348-1376) — R. Czaja, Urzędnicy, nr 119, 19.
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Q_9

Opis: w polu zielonym skos w kształcie wątku 
muru trzyrzędowy po dwie cegły czerwone 
i trzy srebrne w każdym rzędzie. Hełm 
nakryty chustą z płaszczem czerwonymi 
z podbiciem srebrnym. W klejnocie w pas 
belka zakończona pękami piór, ponad nią 
sześć włóczni w rozstaw, po trzy czerwone 
i srebrne.

Herbarz Austena (s. 64, nr 26): Von Tatteln.
Die stärket Bretlein auff dem Helm rot und 
weis, der Zweig schwartz, uber dem Helm die 
Helmdeck rot und weis, im kleinen Schilde 
das Feit grin, die Stein weis und rot, das grose 
Schilt umbher weis.

Zernecke odnosi ten herb do pierwowzoru z księgi radzieckiej (pag. 129)us. 
Upraszcza nieco rysunek herbu — „płomienne" pasy białe i czerwone w sko
sie147 148 149. Podobnym herbem, z odmienionym jedynie klejnotem posługiwała się 
potem — w XVI-XVIII w. — rodzina Wachschlagerów150. Sposób przejęcia herbu 
przez tę rodzinę nie jest znany. Toruńska gałąź rodziny „von Datteln" wygasła 
stosunkowo szybko — zapewne jeszcze w końcu XIV w. Z następnego stulecia 
znani są jedynie wywodzący się zapewne z Torunia kanonicy warmińscy —

147 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 64, nr 26 [von Tatteln]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31, nr 20 (26) [v. Datteln]; В Gd PAN, Ms. 1370, k. 59, nr 26 [von Datteln]; MNK, s. 121 
(511) [v. Datteln],
148 BGd PAN, Ms. 1370, k.63.
149 Tamże, k. 59.
15u M. Gumowski, H erbarz, s. 171. Autor ten wyklucza wręcz używanie tego herbu przez 
rodzinę „von Datteln", wskazując na Wachschlagerów jako jedynych jego właścicieli. Brak 
jednak do takiego typu wnioskowania podstaw źródłowych.
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Austen: 26. Von Tattein Zernecke: 26. Von Datteln

Steiner: 26. V. Datteln Schultz: 13. V. Datteln

Arnold (I) (ok. 1365-1459) i jego bratankowie Jan (ok. 1395-1470) i Arnold (II) 
(ok. 1400-1472). Wachschlagerowie weszli zaś do patrycjatu toruńskiego do
piero w XVI w. i brak jakichkolwiek możliwości powiązania tych rodzin ze 
sobą. Nie da się też stwierdzić, by Wachschlagerowie odziedziczyli kamienicę 
należącą wcześniej do rodziny „von Datteln” i podobnie jak Trostowie przejęli 
w ten sposób herb poprzedników. Henryk von Datteln utracił za długi na rzecz 
szafarza królewieckiego w 1384 r. kamienicę przy ul. Szerokiej (nr 22)151. Dom

151 L iber scabinorum  Veteris Civitatis №oruniensis 1363-1428, wyd. K. Kaczmarczyk, 
Toruń 1936, nr 148.
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ten nie należał jednak nigdy do Wachschlagerów. Tarczę z tym herbem widział 
jeszcze Steiner (?), nie istniała już w końcu XIX w.152

Herb ten został umieszczony jako piąty w drugim rzędzie, zaraz po her
bach burmistrzów z lat 1349-1353, w związku z pełnieniem urzędu rajcy staro
miejskiego przez Hermana von Datteln w latach 1349-1376153.

152 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
153 R. Czaja, Urzędnicy, nr 138.
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Q_9

Opis: tarcza dwudzielna w słup 
srebrnoczarna z pasem złotym. Nad tarczą 
hełm ze złotymi labrami. W klejnocie dwa 
rogi baranie zwrócone ku sobie, czarno- 
-złoto-czarne.

Herbarz Austena (s. 66, nr 27): Von
Lohen. Die Horner gei undt schwartz,
Helmdecke gel, der kleine Schiltt weis und 
schwartz, der Mittelbalcken gel, der grose 
Schilt braun.

Zachowała się pieczęć Jana vom Loe z 1457 r. 
z takim znakiem154 155.

Zerencke odnosi ten herb do pierwowzoru z księ
gi radzieckiej (pag. 51)156. Zernecke i Steiner opi
sują barwy pól inaczej niż w herbarzu Austena — 
pola pierwsze i czwarte są u nich srebrne, drugie 
i trzecie — czarne, a pas czerwony. Podobnym 
herbem, obok własnego, pieczętowali się potem 
też Lisemanowie, którzy przejęli go po kądzieli 
po rodzinie „vom Loe" — Jan Liseman ożenił się z jedyną córką Jana vom Loe 
(f 1460). Przedstawia on w tarczy czwórdzielnej, o polach pierwszym i czwar
tym czarnych, drugim i trzecim srebrnych, w pasie czerwonym trzy róże 
srebrne. Nad hełmem trzy róże białe na łodyżkach zielonych, z dwoma listka
mi każda. M. Gizowski, bez podawania źródeł, przytacza w swoim herbarzu

154 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 66, nr 27 [von Lohen]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
tab. 32, nr 24 (27) [v. Lohen]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 59, nr 27 [von Lohe]; MNK, s. 149 (539).
155 B. Engel, s. 12, Tat. II, nr 137; APT, Kat. I, nr 1728; „Tartsche nach links, ein Balken 
im gespaltenen Felde".
156 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
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Austen: 27. Von Lohen Zernecke: 27. Von Lohe

Schultz: nienumerowany [N18]

też dwie inne wersje herbu rodziny „vom Loe", z których w jednej barwy pól są 
identyczne jak u Lisemanów, ale pas jest pozbawiony róż, a w drugiej wszystkie 
pola są srebrne, a tylko pas czerwony. W tej ostatniej odmianie w klejnocie 
znajdują się dwie trąby słoniowe srebrne, zamiast rogów baranich157. Tarcza 
z tym herbem zaginęła zapewne jeszcze przed 1733 r.158

157 M. Gizowski, H erby patrycjatu gdańskiego, Gdańsk 1999/2000, s. 376-377 (tu herb 
Lisemanów — w polu czerwonym pas srebrny, na którym trzy róże czerwone), 378-379 
(tu opisany wyżej herb Lisemanów podobny do herbu rodziny „vom Loe"), 380-383 (dwie 
wersje herbu rodziny „vom Loe", nieco odmienne od tej z toruńskiej tablicy drewnianej).
158 Nie widział jej Steiner, nie istniała w końcu XIX w. — A. Semrau, Die Grabdenkmäler,
s. 58.
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Herb ten został umieszczony jako szósty w drugim rzędzie w związku 
z pełnieniem godności rajcy staromiejskiego przez Jana II vom Loe w latach 
1349-1350159.

159 R. Czaja, Urzędnicy, nr 137.
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(o_9

Opis: w polu złotym ramię zbrojne 
stalowe dzierżące klucz stalowy. Hełm 
nakryty toczenicą z Iabrami w kształcie 
płaszcza srebrnymi z podbiciem błękitnym.
W klejnocie dwa ramiona zbrojne dzierżące ' 
klucz.

Herbarz Austena (s. 68, nr 28): Röber. Die 
Schlisel und Armen eisenfarb sampt dem 
Helm, Helmdeck weis und grau, im kleinen 
Schildt das Feldt gel, der arm eisfarb, das 
grose Schilt grau tunkel.

Podobne szrafowanie zastosował Steiner (pole 
złote). Zernecke umieszcza ramię zbrojne z klu
czem w polu srebrnym. Odnosi on ten herb do
zamieszczonego w księdze radzieckiej (рад. 98)161. O umieszczeniu w rzę
dzie II zadecydowała obecność w składzie rady Albrechta Rebbera (rajca w la
tach 1350-1365)162. Tarcza z tym herbem wisiała jeszcze w ratuszu w końcu 
XIX w.163 Zaginęła w I poł. XX w.

la) APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 68, nr 28 [Rober]: 
tab. 31, nr 19 (28) [v. Robber]; В Gd PAN, Ms. 1370,

Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
k. 59, nr 28 [Roeber]; MNK, s. 121

(511) [von Robber1.
161 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
162 R  Czaja, Urzędnicy, nr 141.
163 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Austen: 28. Rober Zernecke: 28. Roeber

Schultz: 14. Von Robber
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Opis: w polu czerwonym krokiew srebrna.
Hełm nakryty toczenicą z Iabrami w kształcie 
płaszcza, czerwonymi z podbiciem srebrnym.
W klejnocie skrzydło orle czerwone, na nim' 
krokiew srebrna.

Herbarz Austena (s. 70, nr 29): Von Allen.
Der Fligel über dem Helm ist rot, der Balken 
ist weis, des gleichen im Schilde, der Sparren 
weis, das Feldt rot, der grose Schildt ist weis.

Zernecke wskazuje na pierwowzór tej tablicy 
w księdze radzieckiej (рад. 122)165. Zachowały się 
dwie pieczęcie sygnetowe z wyobrażeniem tego 
herbu — Tylmana (III) von Allen z 1491 r. (bez 
klejnotu)166 i jego syna Łukasza z 1511 r. (na któ
rej odmienny klejnot — w postaci spiczastego kapelusza)167. Rodzina von Allen 
(Ahlen) z Lubeki pieczętowała się innym herbem — w tarczy dwudzielnej w słup 
w polu prawym skrzydło orle, w polu lewym dwa pasy168. Rodzina o podob
nym nazwisku występowała też w Elblągu (von Alen), ale poza podobieństwem 
nazwiska nic jej raczej nie łączyło z toruńskimi Allenami169. Znane są też ko
lejne dwie rodziny o tym nazwisku pochodzące z Westfalii, pieczętujące się

it« ApX n_ dz. XII, t. 7, s. 70-71 [von Allen]: Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej,
tab. 31, nr 18 (29) [v. Allen]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 59 (nr 29) [von Allen]; MNK s. 121
(511) [von Allen],
105 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
1Ш B. Engel, s. 1, Tat. I, nr 1; APT, Kat. I, nr 2564.
107 B. Engel, s. 1, Taf. I, nr 2; APT, Kat. I, nr 2762.
108 Opis tego herbu i odręczny rysunek dodał ktoś w XIX w. ołówkiem w herbarzu Au
stena —  APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 71; por. M. Gumowski, H erbarz, s. 21.
169 Por. K. Kopiński, Genealogia pahyejuszowskiej rodziny Allenów z Torunia w XIV wieku, 
.Rocznik Toruński", t. 26, 1999, s. 52.
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Austen: 29. Von Allen Zernecke: 29. Von Allen

Steiner: 29. V. Allen Schultz: 15. Von Allen

innymi herbami170. Tarcza z tym herbem istniała jeszcze w końcu XIX w.171 
Zaginęła w pierwszej połowie XX w.

O umieszczeniu tablicy w tym miejscu w rzędzie II zadecydowało zasiada
nie w radzie Bertrama von Allena (1349-1362)172.

170 Die w estfälischen  Siegel d es Mittelalters, Bd. 4, S. 1, Taf. 162, nr 12; Taf. 175, nr 5; 
S. 2, Taf. 237, nr 17.
171 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
172 R. Czaja, Urzędnicy, nr 136.
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Q _9

Opis: w polu czerwonym pas czarny, 
na którym trzy kule dwudzielne w słup 
czerwone i srebrne.

Herbarz Austena (s. 72, nr 30): Rubit. 
Die Epfel sein halb rot und weis, die Grunt 
schwartz oben und unden, der Schilt rot, 
umb den Schiitrum ist, das Feltt weiß.

Zernecke wskazuje na identyczny herb w księ
dze radzieckiej (pag. 129)17/*. Znane są pieczęcie 
dwóch przedstawicieli tej rodziny — Grzegorza 
Rubita z 1407 r.173 174 175 i Gotszalka (Gotzke) Rubita 
z 1440 i 1454 r.176

Na obu pieczęciach zamiast pasa widnieje 
skos, na którym trzy kule. Na pieczęci Gotszalka 
Rubita nad tarczą hełm garnczkowy z klejnotem 
w postaci głowy strusia na długiej szyi z podko
wą w dziobie. Tarczę tę widział jeszcze Semrau w końcu XIX w.177 Zaginęła 
w pierwszej połowie następnego stulecia. W radzie zasiadał w II poł. XIV w. 
Herman Rubit (1350)178.

173 дрр Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 72 [Rubit]; Toruń i m iasta ziemi chełmińskiej, tab. 31, nr 1 (30) 
[von Rubit]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 59 [Rubit]; MNK, 117 (507) [von Rubitt],
174 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
175 B. Engel, s. 17, Tat. III, nr 183; APT, Kat. I, nr 598: Halbrunder Schild, rechter Schräg
balken, mit 3 Bällen belegt.
17ti B. Engel, s. 17, Tat. III, nr 184; APT, Kat. I, nr 950, 1566, 1571: bürg. Dreiecksschild 
wie zu a [Halbrunder Schild, rechter Schrägbalken, mit 3 Bällen belegt]. Stechhelm (mit 
Bund und einfacher Decke) nach rechts, von 2 nackten Männern gehalten, Kleinod Kopf 
und Hals eines Strausses mit einem Hufeisen im Schnabel.
177 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
178 R. Czaja, Urzędnicy, nr 139.
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Austen: 30. Rvbit Zernecke: 30. Rvbit

Steiner: 30. Von Rubit Schultz: 1. Von Rubitt
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Herb nr 31. Ritter 179

^ O e r

Opis: tarcza dwudzielna w słup. W polu 
prawym srebrnym połuorzeł czerwony, 
w polu lewym błękitnym trzy korony złote 
w słup.

Herbarz Austena (s. 74, nr 31): Ritter. Die 
Kronen gelb, die Grundt gra, der Adler roth, 
die Grundt weiß* 180.

Steiner znał pierwotną barwę lewego pola (błękit
ną). W herbarzu Austena rysownik oddał ją jako 
szarą, a Zernecke zamienił pole na czarne. Po
dobnym herbem pieczętował się Johannes Ritter 
(1622-1700), rajca (od 1659 r.) i burmistrz (od 1669 r.) Lubeki. W herbie tym 
tarcza dwudzielna, w polu prawym złotym połuorzeł czarny z dziobem i szpona
mi czerwonymi, w polu lewym czerwonym dziewięć jabłek z ogonkami złotych 
w trzech rzędach po trzy. Labry o pokryciu czerwonym z prawej, i czarnym 
z lewej, a podbiciu złotym. Nad hełmem w klejnocie jabłoń pełna z sześcioma 
jabłkami złotymi (1, 2, 3) w koronie zielonej. Na obrazie przedstawiającym Jo
hannesa Rittera dodatkowo herb ten podtrzymywany jest przez dwa siedzące 
amorki181. Tarcza z tym herbem wisiała jeszcze w ratuszu toruńskim w końcu 
XIX w.182, zaginęła w pierwszej połowie XX w.

ira APTi jęat jj <-|z XII, t. 7, s. 74, nr 31 [Ritter]; Toruń i miasta ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31, nr 2 (31) [von Ritter]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 59, nr 31 [Ritter]; MNK, s. 117 (507) 
[von Ritter],
180 W herbarzu dopisano, że herb ten jest identyczny z herbem rajcy lubeckiego Johan
nesa Rittera z 1659 r.
181 Portret w Sali Czerwonej ratusza w Lubece —  zob. G. Schaumann, F. Bruns, Die Bau- 
und K unstdenkm äler d er  F reien  und H ansestadt Lübeck, hrsg. von der Baudeputation. 
Bd. 2, T. 2: Die M arienkirche. Nöhring, Lübeck 1906, s. 127, 372.
182 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Austen: 31. Ritter Zernecke: 31. Ritter

Steiner: 31. Von Ritter Schultz: 2. Von Ritter

Kolejność zawieszenia tablicy z herbem wynikła z zasiadania w radzie 
Gislera Rittera (1350-1356)183.

183 R. Czaja, Urzędnicy, nr 140.
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<$_9

Opis: w polu srebrnym trzy zbrojne 
prawice stalowe w pas, jedna nad drugą, 
trzymające lilię srebrną każda. Hełm 
z toczenicą i Iabrami w kształcie płaszcza 
błękitnymi z podbiciem czerwonym.
W klejnocie dwie ręce zbrojne ku górze 
trzymające lilię srebrną.

Herbarz Austena (s. 76, nr 32): Von
Rokendorf. Das Feit weis, Lilien weis, der 
Schildt gel, Helmdecke grau und rott, die 
Armen harnisfarb, Hende Ieibfarb.

Do dzisiaj tarcza ta wisi w Sali Mieszczańskiej 
toruńskiego ratusza184 185. Zachował się też do dnia 
dzisiejszego witraż z końca XIV w., na którym jednak zamiast lilii są gwiazdy. 
Zernecke również widział w godle gwiazdy złote, a labry i ramiona zbrojne dał 
błękitne. Odniósł ten herb do identycznego w księdze radzieckiej (pag. 111)186. 
O kolejności zawieszenia tarczy w rzędzie II zadecydowała obecność w radzie 
Gotfryda (Gotke) Rockendorfa (rajca w latach 1351-1371)187.

184 др-р j j  ^2 x n  t 7 s 76 nr 32 [von Rokendorf]; Toruń i m iasta ziem i chełm iń
skiej, tab.' 31, nr 3 (32) [von Rockendorffl; В Gd PAN, Ms. 1370, k. 59, nr 32 [von Rokendorf]; 
MNK, s. 117 (507) [von Rokendorff].
185 MOT, sygn. MS/M/379 — 60 x 50,5 cm.
188 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
187 R  Czaja, Urzędnicy, nr 143.
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Austen: 32. Von Rokendorff Zernecke: 32. Von Rokendorff

Steiner: 32. Von Rockendorff Schultz: 3. Von Rokendorff
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Q _9

Opis: w polu czerwonym skos złoty, na nim 
trzy popiersia męskie w czarnych czapkach 
i płaszczach.

Herbarz Austena (s. 78, nr 33): Russen.
Die Hitlein undt Mantlein schwartz, das Feldt 
gel, mitten ein, die ander zwen halbe Schilde 
rott, baussen umherr weiss.

Engelowi znana była niedatowana pieczęć Łu
kasza Reusse, rajcy z lat 1436-1442* 189. Znajduje 
się na niej zupełnie inny herb — w tarczy hełm 
garnczkowy z dwoma rogami, bawolim i jelenim.
Engel przywołuje też podobny do ujętego na tar
czy toruńskiej herb Wawrzyńca (Lorenza) Russe 
z Lubeki, gdzie tarcza dwudzielna w pas, w polu 
górnym popiersie „Turka" (czy raczej Rusina), 
w polu dolnym dwa takie popiersia, podobne po
piersie w klejnocie190.

Tarcza wisiała w ratuszu toruńskim jeszcze w końcu XIX w.191 Zaginęła 
w pierwszej połowie XX w. Kolejność ujęcia tablicy w rzędzie II wynikała z za
siadania w radzie Eberharda Reusse (1352)192.

iss APT) j<;at ц ẑ. XII, t. 7, s. 78, nr 33 [Russen]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31, nr 4 (33) [v. Russen]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 59, nr 33 [Russen]; MNK, s. 117 (507) 
[von Russen],
189 B. Engel, s. 17; Taf. III, nr 188: Im Dreiecksschilde — wie es scheint — ein linksge
wendeter Topfhelm mit Decke; Kleinod 2 (mit Federn besteckte) Hörner.
190 B. Engel, s. 17; O. Neubecker, dz. cyt„ s. 167 za: Siebmacher, Bd. 3, Taf. 73.
191 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
192 R. Czaja, Urzędnicy, nr 146.
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Austen: 33. Rvssen Zernecke: 33. Rvssen

Steiner: 33. V. Russen Schultz: 4. Von Russen
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Herb nr 34. Rote193

c z ?  ____ Q

Opis: tarcza dwudzielna w lewy skos.
W polu pierwszym srebrnym trzy róże 
czerwone na lewy skos, w polu drugim 
czarnym trzy lewe ramiona zbrojne 
czerwone dzierżące różę srebrną każda.

Herbarz Austena: Rode. Die drei Rosen 
sein roth undt das Feltt weiss, drei Armen 
rott, das Feltt schwartz, die Rossen weis,
Schilt umher leibfarben.

Oryginalna tarcza z końca XVI w. do dzisiaj wisi 
w Sali Mieszczańskiej toruńskiego ratusza19'1.
Zernecke narysował czerwone róże w lewych 
ramionach zbrojnych. Steiner zamiast lewych 
ramion zbrojnych przedstawił ręce ubrane w czerwone koszule z odkrytymi 
dłoniami, które trzymają róże srebrne.

Na kolejność zawieszenia tarczy wpłynął fakt wyboru do rady Starego 
Miasta Torunia w 1354 r. Jana Rote195.

iw APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 80, nr 34 [Rode]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31, nr 5 (34) [v. Rode]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 59, nr 34 [Rodde]; MNK, s. 117 (507) 
[von Rohde].
194 MOT, sygn.. MS/M/377, wymiary 62,5 x 48 cm.
195 Był rajcą w latach 1354-1383 — R- Czaja, Urzędnicy, nr 150.
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Austen: 34. Rode Zernecke: 34. Rodde

Steiner: 34. V. Rode Schultz: 5. Von Rohde
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Opis: w polu srebrnym na zielonej 
podstawie koń wspięty czarny. W klejnocie 
takiż koń wspięty czarny ponad hełmem 
z koroną i labrami w kształcie płaszcza 
czarnymi z podbiciem srebrnym.

Herbarz Austena (s. 82, nr 35): Von
Hengstenberk. Das Fert im Schilde ist 
schwartz, und boben dergleichen, das Feit im 
Schilde weiß, Helmdecke weiß und Schwartz 
vorteilt, das grose Feit weis.

U Zerneckego i Steinera koń wspina się z zielonej 
murawy u podstawy tarczy. Zernecke wskazał na 
pierwowzór herbu w zaginionej księdze radzieckiej (pag. И9)* 197. Takiego same
go herbu, z nieco bardziej rozbudowanym klejnotem, używała westfalska gałąź 
rodziny, związana z Dortmundem (w polu srebrnym koń czarny, w klejnocie 
koń czarny między czarnym i srebrnym skrzydłem)198. Taki herb wyobra
żony został m.in. na pieczęci Hildebranda von Henxtenberge z Dortmundu 
z 1417 r. Dodatkowo jest on podtrzymywany przez postacie dwóch brodatych 
mężczyzn199. Tarcza z tym herbem wisiała w toruńskim ratuszu jeszcze w koń
cu XIX w.200 Zaginęła w pierwszej połowie następnego stulecia.

we др-р j^at. XII, t. 7, s. 82, nr 35 [von Hengstenberk]; Toruń i m iasta ziem i ch e ł
mińskiej, tab. 31, nr 6 (35) [v. Hengstenberg]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 59, nr 35 [von Hen- 
gstenberg]; MNK, s. 117 (507) [von Hengstenberg].
197 Tamże, k. 63.
198 W appenbuch des w estfälischen  Adels, hrsg. v. M. Spießen, Bd. 2, Görlitz 1901-1903, 
Taf. 165.
199 Die w estfälische Siegel d es  Mittelalters, Bd. 4: Die Siegel von Adligen, Bürgern und 
Bauern, bearb. v. Th. Ilgen, Münster 1894-1900, S. 33; Taf. 185, nr 7.
200 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.

115
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Austen: 35. Von Hengstenberk Zernecke: 35. Von Hengstenberg

Steiner: 35. V. Hengstenberg Schultz: 6. Von Hengstenberg

Podstawy do umieszczenia herbu w tym miejscu dostarczyła obecność od 
1355 r. w radzie miejskiej Cezarego von Hengstenberga201.

201 Rajca Starego Miasta Torunia (1355-1366), burmistrz (1366-1381) — R. Czaja, Urzęd
nicy, nr 151, 24.
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Q _9

Herb nr 36. von der Linde:

Opis: w polu czerwonym skos srebrny, 
z niego wyrastają liście, dwa ku górze i trzy 
w dół.

Herbarz Austena (s. 84, nr 36): Von der
Linde. Die finf Bletlein grin, der Balcken 
weiss, der Schilt rott, das Veltt weis umbher.

Wśród tablic herb rodziny „von der Linde" został 
ujęty dwukrotnie — w starszej wersji ze skosem 
i liśćmi lipowymi, oraz w nowszej (z XVI w.) — 
z gałęzią lipową i liśćmi na niej. Herby te zostały 
umieszczone w herbarzu Austena i przez Zernec- 
kego obok siebie. W tym pierwszym nadano im jednak dwa odrębne numery 
(36 i 37), zaś Zernecke nadał im co prawda wspólny numer nad rysunkami, ale 
w zestawieniu na następnych kartach umieścił je jako odrębne ryc. 37 i 38 — 
przed nimi znalazł się dodatkowo herb rodziny Kordelitz — nr (nad rysun
kiem) 37, ale w opisie ryc. 36. Z kolei Steiner umieścił starszą wersję herbu 
w rzędzie drugim (nr 36), a nowszą dopiero w rzędzie III (nr 58). Wydaje się, że 
to on korzystał ze starszej wersji odrysów tablic (sprzed 1688 r.), w której ujęto 
pierwotne ich rozmieszczenie (herby Lindów w innych rzędach), a w herbarzu 
Austena i u Zerneckego odnotowano stan późniejszy — może po renowacji her
bów i umieszczeniu obu wersji herbu Lindów obok siebie. Zernecke wskazał 
na pierwowzory herbów w zaginionej księdze radzieckiej — starszego herbu 
(pag. 86a) i nowszego (pag. 86b, 153)202 203. Tarcza z herbem starszym (nr 36) wisiała

202 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 84 (nr 36) [von der Linde], 86 (nr 37) [von der Linde]; To
ruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 31, nr 7 (36) [v. der Linde], nr 8 (58) [v. der Linde]; 
В Gd PAN, Ms. 1370, k. 59v (nr 36 [ryc. 37, 38 — von der Linde]); MNK, s. 119 (509) [von 
der Linde1.
203 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
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Austen: 36. Von der Linde (1) Zernecke: 36a. Von der Linde

Steiner: 36. V. der Linde (1) Schultz: 7. Von der Linde

jeszcze w ratuszu w końcu XIX w., tarcza z późniejszą wersją herbu znana była 
jeszcze Steinerowi, nie widział jej już Semrau2tM.

Engel przytacza trzy pieczęcie członków tej rodziny: Gerharda z 1440 r.* 205, 
Jana z 1440 r.206 i Mikołaja z 1474 r. (przejęty po ojcu Janie)207.

20/* A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
205 В. Engel. s. 12, Taf. II, nr 86; APT, Kat. I, nr 950: Halbrunder Schild; rechter Schräg
balken, von 2 mit Lindenblättern besetzten Fäden beseitet.
206 Tamże, II, nr 87; APT, Kat. I, nr 952: Im Vierpass ganzes Wappen. Rechtsgelehnter 
halbrunder Schild wie zu a (nr 86). Stechhelm nach links. Kleinod: 2 Lindenäste.
207 Tamże, nr 88; APT, Kat. I, nr 2127: herb identyczny jak u poprzedniego.
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86. Dirke v.d. Linde 8T-Joh.v.4. Linde. 88 v.d. Linde.c.

Na wszystkich trzech pieczęciach z XV w. przedstawiona została tarcza 
zgodna ze „starszą" wersją herbu, chociaż dwie z nich zawierają już klejnot zna
ny z tablicy z „nowszą". Można ponad wszelką wątpliwość przyjąć, że „nowsza" 
wersja godła w herbie rodziny „von der Linde" powstała w XVI w.

Grabstein w 18 ‘ F“ 'i!
(v  d L i n d e )

Z tego wieku pochodzą trzy zabytki epigraficzne, ukazujące herb tej ro
dziny. Pierwszy z nich to płyta nagrobna Mikołaja von der Linde (|1563) w ko
ściele mariackim, na której umieszczony był herb identyczny z „nowszą" wersją 
znaną z tablic drewnianych (Steiner, nr 58)208. Drugi i trzeci z nich — umiesz
czone pierwotnie w epitafium Mikołaja von der Linde (fl574) i jako witraż 
w oknie kościoła mariackiego — są odmienne od wszystkich pozostałych: 
w tarczy w polu czerwonym dwie skrzyżowane gałęzie lipowe. W klejnocie 
nad koroną postać kobieca po biodra w koronie na głowie i sukni, trzymająca 
w rękach gałązki lipowe209.

Herb ten opisany jest też u Dachnowskiego210, a za jego pośrednictwem tra
fił do innych herbarzy polskich211. W XVI w. rodzina ta przeniosła się do Gdań
ska, a jedna z jej gałęzi w XVII w. z Gdańska na wieś i przeszła na katolicyzm.

Kolejność umieszczenia tarczy ze starszą wersją herbu w rzędzie II wyni
kała z okresu zasiadania w radzie Mikołaja von der Linde212.

Zob. też: herb nr 58.

208 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 12, Nr 18, Taf. 3.
209 Tamże, s. 28, 51, Taf. 10.
210 J. K. Dachnowski, H erbarz, s. 393-395. Tam opis: w polu czerwonym drzewko na 
ukos żółte z piącią gałązek. Na hełmie takież drzewka z piącią listków, tak jako widzisz. 
Labry czerwone i żółte.
211 Po. K. Niesiecki, H erbarz polski, t. 6, Lipsk 1841, s. 101-102.
212 Rajca Starego Miasta Torunia w latach 1355-1364 — R. Czaja, Urzędnicy, nr 153.
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<э_9

Opis: pole dwudzielne w słup, w prawym 
szachowanym siedem rzędów cegieł 
srebrnych i czerwonych w trzy słupy, lewe 
błękitne.

Herbarz Austena (s. 88, nr 38): Von Kordelitz.
Die Schachen rot und weiss, der halbe Schilt 
grau, das Feit umbher tunkel graw.

W późniejszych odrysach (herbarz Austena i Zer
neckego) pole lewe przedstawione jako szare.
Zernecke wskazał na obecność tego znaku w za
ginionej księdze radzieckiej (pag. 93)2U. Tarcza 
z tym herbem wisiała jeszcze w końcu XIX w. w ratuszu toruńskim213 * 215. Zaginęła 
w pierwszej połowie następnego stulecia.

Kolejność zawieszenia tarczy związana była z piastowaniem urzędu rajcy 
przez Jana Kordelitza216.

213 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 88, nr 38 [von Kordelitz]; Toruń i m iasta ziem i chełm iń 
skiej, tah 31, nr 9 (37) [v. Kordelitz]; В Gd PAN, Ms. 1370, k. 59, nr 37 (ryc. 36 — von Kor-
delicz); MNK, s. 119 (509) [von Kordelitz]. 
ш  BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
215 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
216 Był on rajcą w latach 1359-1374 i burmistrzem w latach 1374-1384 — R. Czaja, 
Urzędnicy, nr 158, 27.
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Austen: 38. Von Kordelitz Zernecke: 37. Von Kordelicz

Steiner: 37. V. Kordelitz Schultz: 9. Von Kordelitz
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Opis: w polu srebrnym koło czerwone 
o sześciu dzwonach.

Herbarz Austena (s. 90, nr 39): Von
Wer len [sic]. Das Rat ist rotht mith seinem 
Cirkel mitenein, das Loch weis, das Schilt 
auch idem weis.

We wszystkich odrysach pomylono herby rodzin 
„von Werle" i „Wale", na co wskazują informacje, 
które zamieścił w swojej pracy Artur Semrau.

Herb taki był umieszczony na zaginionej już 
w końcu XIX w. płycie nagrobnej Ludolfa Wale 
(T1381) w kościele mariackim2IS. O pomyłce kopi
sty zadecydował zapewne fakt bezpośredniego są
siedztwa tego nagrobka z płytą Henryka von Werle 
(|1373), na której umieszczony był herb przypisa
ny z kolei na tarczy drewnianej rodzinie „Wale"
(zob. niżej). Błąd ten zauważył w herbarzu Austena 
zapewne Semrau, który przekreślił nazwisko „von 
Werlen" i dopisał ołówkiem „Wale?". Zernecke za
znaczył też w swoich uwagach, że herb rodziny von Werle w innym miejscu jest 
zupełnie odmienny. Wskazał też na różnicę w rysunku herbu między tarczą drew
nianą (w kole pięć dzwonów) i rysunkiem w zaginionej księdze radzieckiej (w kole 
cztery dzwony)217 218 219. Nie utożsamił jednak tego herbu z rodziną „Wale". Można stąd

217 дрт^ jęat j j ( ^  xil, t 7( Si go, nr 39 (bł. von Werlen); Toruń i m iasta ziem i ch e ł
mińskiej, tab. 31,' nr 14 (38 — bł. v. Werlen); В Gd PAN, Ms. 1370, k. 59v, nr 38 (ryc. 39 — 
bł. von Werlen); MNK, s, 123 (573) [von Walen],
218 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 23 (nr 3), Taf. 7.
219 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63 — w księdze radzieckiej herb ten na pag. 79, zupełnie inny 
herb rodziny won Werle" (zapewne ten właściwy) Zernecke odnalazł na pag. 55.
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Austen: 39. Von Werten 
[właściwie Walle]

Zernecke: 38. Von Werlen 
[właściwie Walle]

Steiner: 38. V. Werlen [właściwie Walle] Schultz: 22. Von Werlen [właściwie Walle]

wysnuć wniosek, że zamiany nazwisk przy herbach dokonał już kopista, kopiu
jący rysunki do księgi radzieckiej. Błąd ten został powtórzony przez wykonaw
ców tarcz herbowych. W herbarzu Austena i u Steinera, podobnie jak na płycie 
nagrobnej Ludolfa Wale, koło ma sześć dzwonów. Tarcza z tym herbem wisiała 
jeszcze w ratuszu w końcu XIX w.220 Zaginęła w I poł. XX w.

O kolejności umieszczenia tarczy zadecydowała data wejścia do rady wspo
mnianego wyżej Ludolfa (Ludke) Wale221.

220 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
221 Rajca w latach 1369-1381 — R. Czaja, Urzędnicy, nr 178.
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Opis: tarcza dwudzielna w słup, pole 
prawe czarne, pole lewe złote, na nich skos 
czarny, na którym trzy liście koniczyny 
złote. W klejnocie skrzydło orle ze skosem 
czarnym, na którym trzy liście koniczyny 
złote, cztery pióra skrzydła od góry złote, 
cztery pióra u dołu czarne, ponad hełmem 
z labrami złotymi.

Herbarz Austena (s. 92, nr 40): Von
Wallen [sic]. Der Schilt ist halb gel, halb 
schwartz, die 3 Blett im Schilde undt Fligeln 
sein gel, die Fligel sein halb gel undt 
schwartz, Flelmdeck gel, das Feldt umbher 
braunrot, im Fligel 4 Federn oben gel und 
4 Feder unden schwartz am Fligel off dem 
Helm.

Podobnie jak wyżej, herb rodziny „von Wer
le" pomylono w odrysach z herbem rodziny 
„Wale". Jest to o tyle zastanawiające, że w her
barzu Austena umieszczono na tarczy napis 
zaczerpnięty niewątpliwie z płyty nagrobnej 
„Hhinrici de werl", co wyraźnie określa jego 
przynależność. W innych odrysach napis ten 
nie został uwzględniony. W herbarzu Austena nazwisko rodziny przekreślone 
i dodano ołówkiem „Werlen". Herb niewątpliwie odrysowany został z zaginio
nej płyty nagrobnej Henryka von Werle (f!373) w kościele mariackim, którą 222

222 д р т  j^at. jj ^  XII, t. 7, s. 92, nr 40 (bł. von Wallen); Toruń i m iasta ziem i chełm iń 
skiej, tab. 31, nr 11 (39 — bł. von Wallen); BGd PAN, Ms. 1370, k. 59v, nr 39 (ryc. 40 — 
bł. von Wallen); MNK, s. 123 (513) [bł, von Wallen],

Wappen d.Fam ilie 
v. W e r l e .
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Austen: 40. Von Wallen Zernecke: 39. Von Wallen
[właściwie von Werle] [właściwie von Werle]

// V- W a lU ^ n .

Steiner: 39. V. Wallen Schultz: 19. Von Wallen
[właściwie von Werle] [właściwie von Werle]

opisał Semrau223. Tarcza z tym herbem znana była jeszcze Arturowi Semrau224, 
zaginęła w pierwszej połowie XX w.

Kolejność jego umieszczenia wśród tarcz wynikała z okresu piastowania 
urzędu rajcy przez tegoż Henryka von Werle225.

223 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 23 (nr 2), Taf. 10.
224 Tamże, s. 58.
225 Rajca w latach 1361-1373 — R. Czaja, Urzędnicy, nr 163.
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Q _9

Opis: tarcza dwudzielna w pas. W polu 
górnym srebrnym głowa orła czarna, 
w dolnym czerwonym kroczące nogi zbrojne 
złote, zakończone szponami orlimi.

Herbarz Austena (s. 94, nr 41): Watzel Rode. 
Der halbe Adler ist schwartz, das ober halb 
Schildt ist weis und unden rott, die Underfis gel.

Zernecke wskazał na pierwowzór herbu w zagi
nionej księdze radzieckiej (рад. 102)* 227 228. Zamiast 
nóg ze szponami orlimi narysował stopy ludzkie. 
Herb na tarczę drewnianą przerysowany z pie
częci biskupa Łukasza (II) Watzenrode z 1508 r.22S 
Innym znakiem pieczętował się w 1440 r. ojciec 
biskupa Łukasz (I) — w jego pieczęci znajdowała 
się głowa ptasia (orla?) wychodząca z korony229. 
Być może to tylko klejnot herbu — wskazuje 
na to „niekompletność" godła i korona. Herb ten 
znajduje się też na portrecie epitafijnym Mikoła
ja Kopernika ojca w Collegium Maius w Krako
wie, z tym że tam głowa orła i nogi w lewo, nogi 
w polu dolnym też czarne230.

не дрТ/ Kat. jj ęjz xil, t. 7, s. 94, nr 41; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 31, 
nr 12 (40); BGd PAN, Ms. 1370, k. 59v, nr 40 (ryc. 41); MNK, s. 123 (513) [Watzel v. Rode],
227 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
228 B. Engel, s. 23, Tat. IV, nr 245; APT, Kat. I, nr 2726: Ovales Ringsiegel. Halbrunder, 
oben zweimal eingebogener Schild, geteilt oben Vogelkopf, unten 2 geharnischte Män- 
nerbeine. Darüber Krummstab und Inful.
229 B. Engel, s. 23, Taf. IV, nr 244; APT, Kat. I, nr 950: Ovales Ringsiegel: ein aus einer 
Krone wachsender Vogelkopf ohne Schild.
230 M. Gumowski, H erbarz, s. 176-177. Herb ten mylnie przypisany tam Kopernikom.
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Aust en: 41. Watzel Rode Zernecke: 40. Wazelrode

Steiner: 40. Watzel v. Rode Schultz: 20. Watzel v. Rode

Herb ten zamieścił w swoim herbarzu Dachnowski — „Ma być orla głowa 
i z szyją czarne pod nią dwie nodze rycerza zbrojnego z ostrogami. Na heł
mie nogi zbrojne wywrócone". Wskazał, że herb ten znajdował się w katedrze 
w Chełmży oraz w kaplicy św. Stanisława Kostki w kościele św. Janów w To
runiu231. Tarcza z takim herbem wisiała jeszcze w ratuszu toruńskim w końcu 
XIX w.232 Zaginęła w pierwszej połowie XX w.

Pierwszym z rodziny, który zasiadał w radzie Starego Miasta Torunia, był 
Fryderyk — pełnił on ten urząd w latach 1376-1392233.

231 J. K. Dachnowski, H erbarz, s. 363.
232 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
233 przedtem był też ławnikiem (1371-1373) — R. Czaja, Urzędnicy, nr 404, 188.
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Opis: w polu czarnym krzyż św. Andrzeja 
srebrny na nim pięć koron złotych.

Herbarz Austena (s. 96, nr 42): Von
lellan. Das Kreutze weis, die Rossen [sic!] 
gel, das Schilt schwartz, das Feldt grin.

Zachowała się oryginalna tarcza z tym her
bem w Sali Mieszczańskiej ratusza234 235. W her
barzu Austena korony, mimo iż uwidocznione 
na rysunku, zostały w opisie nazwane różami.
U Zerneckego i Steinera wyraźnie widoczne są 
jednak też korony. Zernecke wskazał na pier
wowzory herbu w zaginionej księdze radziec
kiej (pag. 77, 90)236.

W radzie zasiadał jako pierwszy Jan Jelan w latach 1377-1394.

234 дрт "Krit TT г)? y t t  t 7 s 96 nr 42, Toruń i m iasta  ziem i chełm ińskiej, tab. 31, nr 13 
(41); BGd PAN, Ms. 1370, k. 59v, nr 41 (ryc. 42); MNK, s. 123 (513) [Jelan],
235 MOT, sygn. MT/M/385/SN —  60 x 49 cm.
238 Tamże, k. 63.
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Austen: 42. Von Iellan Zernecke: 41. Von Jelan

Steiner: 41. V. Jellan Schultz: 21. Jelan
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Herb nr 42. Hitfeld237

Opis: w polu srebrnym krokiew czerwona 
oraz trzy głowy orle czarne z językami, 
dwie od głowicy i jedna u podstawy.

Herbarz Austena (s. 98, nr 43): Hutfelt. 
Der Spar ist rott, Schildt ist weis, Kopff sein 
schwartz.

Tarcza z tym herbem zdobi nadal ścianę Sali 
Mieszczańskiej w ratuszu toruńskim238. Zer- 
necke wskazał jej pierwowzór w zaginionej 
księdze radzieckiej (рад. 114)239. W późniejszej, 
XVII-wiecznej księdze genealogicznej Koyenów, 
nad tarczą dodany hełm z koroną z labrami 
czerwonymi i podbiciem srebrnym. W klejno
cie głowa orla czarna, jak w tarczy240.

Herb znany był z kilku zachowanych pie
częci na dokumentach w archiwum toruńskim: 
Henryka Hitfelda z 1387 r.241, Rotgera Hitfelda 
z 1407 r.242, Hermana Hitfelda z 1497 r.243 i Har- 
twiga Hitfelda z 1434/1444 r.244 HTHeińr.Hitteld. m  Rwq»r Hitfeld.

237 APTi Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 98, nr 43 (Hutfelt); Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej,
tab. 31, nr 10 (42) [v. Huttfeld]; В Gd PAN, Ms. 1370, k. 59v, nr 42 (ryc. 43 — Hutfelt); MNK,
s. 119 (509) [Huttfeld],
238 MOT, sygn. MT/M/378 — 59 x 47 cm.
239 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
240 APT, Kat. II, dz. XII, t. 4, k. 4.
241 B. Engel, s. 10, Taf. II, nr 117; APT, Kat. I, nr 141, 142:Im verzierten Dreipass ein Drei
ecksschild: Sparren, von 3 rechtsgewendeten Adlerköpfen begleitet.
242 B. Engel, s. 10, Taf. II, nr 118; APT, Kat. I, nr 587.
243 B. Engel, s. 10; APT Kat. I, nr 2604.
244 B. Engel, s. 11, Taf. II, nr 119; APG, Scheibl. LXVIII, Nr 99; Löschin, D anziger Bür
germ eister, s. 4.
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Austen: 43. Hvtfelt Zernecke: 42. Hvtfelt

Steiner: 42. V. Huttfeld Schultz: 10. Hüttfeld

Godła w herbach uwidocznionych na tych pieczęciach są 
identyczne z godłem z tarczy drewnianej z kościoła mariackie
go. Zapewne wzorcem dla niej była pieczęć Henryka Hitfelda, 
najbardziej zbliżona pod względem formy.

Położenie herbu w rzędzie III związane było z pełnieniem 
urzędu rajcy Starego Miasta Torunia przez Henryka Hitfelda245.

245 Był ławnikiem (1383-1384), rajcą (1384-1391) i burmistrzem (1391-1398) — R. Cza
ja, Urzędnicy, nr 438, 205, 33.
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<$_9

Opis: w polu srebrnym skos czerwony, 
na nim ostrzew o trzech sękach u góry, 
a dwóch u dołu czarny. Nad i pod skosem 
trąby myśliwskie czarne, w złoto oprawne 
i ze złotymi sznurami, munsztukami 
i wylotami ku sobie.

Herbarz Austena (s. 100, nr 44):
Iudenkuss alii Toydenkuss. Die H orner 
schwartz, die Umbschweff doran gel, der 
Schilt zu beiden Seiten weis, der Balken rot, 
der Ast dorin mit 5 Tacken schwartz, das 
Feit gro. Das ist die and Rey.

Zernecke odniósł ten herb do ujętego w zaginionej księdze radzieckiej 
(рад. 159)246 247. Po kądzieli herb ten przejęła w końcu XV w. rodzina Koye i uży
wała go w formie z klejnotem przedstawiającym ostrzew czarny ponad heł
mem z koroną i labrami z pokryciem złotym, a podbiciem czarnym. W wersji 
herbu używanego później przez tę rodzinę barwę skosu zamieniono na złotą 
(zob. Koye). Tarcza z takim herbem wisiała w ratuszu po 1733 r„ ale zaginęła 
przed końcem XIX w.248

Jako pierwszy przedstawiciel rodziny do rady wszedł Jan Teudenkus — 
rajca w latach 1406-1409249. Tarcza ta była ostatnią umieszczoną pierwotnie 
w II rzędzie panteonu heraldycznego w kościele mariackim.

246 др-р pat ц (32 XII, t  7, s. 100, nr 44 (Iudenkuss); Toruń i m iasta ziem i chełmińskie}, 
tab. 31, nr 26 (43) [v. Toydenkuß); BGd PAN, Ms. 1370, k. 59v, nr 43 (ryc. 44); MNK, s. 127 
(517) [von Toydenkuss],
247 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
248 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
249 Wcześniej był też ławnikiem (1405-1406) R. Czaja, Urzędnicy, nr o ,
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Austen: 44. Ivdenkvss 
(als Toydenkuß)

Zernecke: 43. Tovdenkvss

Steiner: 43. V. Toydenkuß Schultz: 32. Von Toydenkuss
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Opis (a): w tarczy głowica srebrna z różą 
czerwoną ponad pasem złotym, poniżej 
siedem skosów czerwonych i srebrnych nad 
podstawą czarną z białą kulą, w której znak 
w kształcie gotyckiej litery „s".

Herbarz Austena (s. 102, nr 45): Die
Esse ist rot, das Feit ist gel, das Ringlein ist 
rott, umbher das halbe Feit unden herum 
ist schwartz, die Rose ist oben rot, das Feit 
weis, der Balken ist gel, die Grundt ist lack 
Ieibfarb, der Cirkel umbher grin.

Opis (b): w polu srebrnym słup złoty, 
z różą czerwoną po prawej i trzema skosami 
czerwonymi po lewej. Hełm z toczenicą 
i Iabrami w kształcie płaszcza czerwonymi 
z podbiciem srebrnym. W klejnocie głowa 
starca z wąsami, z niej dwa rogi myśliwskie 
srebrne ku górze.

Herbarz Austena (s. 104, nr 46): Von
Krapitz. Der Balken gel, die Seitstrich weis 
und roth, die Rose rot, halb Schilt weis, die 
Helmdeck oben rot, binnen ein weis, Ungesicht 
weis, Horner weiß, das Feldt grau umbher.

Obie wersje herbu odnosiły się do tej samej ro
dziny, z tym że Zernecke zaznaczył wyraźnie, iż

25° дрт^ Kat ^  t 7( s 102, nr 45 [bez nazwy], s. 104, nr 46 [von Krapitz]; Toruń 
i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 31, nr 16 (44) [v. Krapitz]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 59v, 
nr 44 (ryc. 45 [episcopus], 46 [burger!.] — von Krapicz); MNK, s. 121 (511) [von Krapitz],
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Austen: 45 Zernecke: 44a. Von Krapicz

pierwszego z nich używał biskup (a więc Mikołaj von Krapitz), a drugiego 
rodzina mieszczańska o tym nazwisku. Tarcza 44a została pominięta przez 
Steinera, może ze względów ideologicznych (herb odniesiony do katolickie
go biskupa?) lub z powodu braku tego wizerunku wśród odrysów, z których 
Steiner korzystał. W herbarzu Austena tarcza z herbem biskupa nie została 
opisana, nie odniesiono jej do biskupa Mikołaja v. Krapitz. Jedynie Zernecke 
wyraźnie zaznaczył związek obu herbów i przypisał je biskupowi (44a) i ro
dzinie mieszczańskiej używającej tego nazwiska (44b). Odpowiedniki ich wize
runków wskazał też w zaginionej księdze radzieckiej (pag. 100, 101)251. Tarcza

251 Tamże, k. 63.
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Austen: 46. Von Krapiz Zernecke: 45. Von Krapicz

Steiner: 46. V. Krapiz Schultz: 17. Von Krapitz

z herbem biskupa Krapitza zaginęła zapewne jeszcze przed 1733 r. Nie była 
znana Steinerowi i Semrauowi. Tarcza rodziny „mieszczańskiej" wisiała jeszcze 
w ratuszu w końcu XIX w. Zaginęła w I poł. XX w.

Jest to kolejna para tablic, która powoduje zachwianie systemów sygnowania 
tablic w ich kolejnych odrysach. Trudno stwierdzić, czy były one pierwotnie po
wieszone obok siebie, czy też połączono je podczas renowacji, podobnie jak herby 
należące do rodziny „von der Linde". W takim przypadku wcześniejsze umiejsco
wienie herbu „biskupiego" nie jest możliwe do odtworzenia, gdyż został on pomi
nięty przez Steinera (może celowo?).
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40.Nic.Cr»pifz. 57 Craöitr b.

Dodatkowej zagadkowości dodaje tym herbom fakt używania przez bisku
pa Mikołaja von Krapitz (pieczęcie z 1499 i 1500 r.)252 i jego bratanka o tym 
samym imieniu (pieczęć z 1521 r.)253 zupełnie innych pieczęci, zachowanych 
w zbiorach archiwum toruńskiego. We wszystkich trzech przypadkach godła 
są identyczne z polskim herbem szlacheckim Rola — w polu czerwonym trzy 
srebrne kroje płużne w rosochę z różą srebrną pośrodku o dnie złotym254. 
Również Niesiecki wskazuje Rolę jako herb biskupa Mikołaja Chrapickiego255. 
Takiż herb na kielichu fundacji Mikołaja von Krapitz zachowanym w kościele 
w Lubawie256. Nie wiadomo, skąd zaczerpnęli wzory herbów kopiści toruńscy 
z końca XVI w. Trudno więc wyjaśnić tę zagadkę. Wydaje się jednak, że rodzina 
Chrapickich (=von Krapitz) nie była bezpośrednio związana z Toruniem, była 
to raczej rodzina szlachecka, której członkowie występowali w sprawach cywil
nych przed sądem ławniczym w Toruniu.

252 B. Engel, s. 5, Taf. I, nr 57; APT, Kat. I, nr 2609, 2645.
253 B. Engel, s. 5, Taf. I, nr 40; APT, Kat. I, nr 2878.
254 J. Szymański, H erbarz średniow iecznego rycerstw a polskiego, s. 254-255.
255 K. Niesiecki, H erbarz polski, t. 3, Lipsk 1839, s. 83-84.
256 Corpus inscriptionum Poloniae, t. 9: Województwo olsztyńskie, z. 1: Lubaw a i okoli
ce, wyd. J. Wenta i J. Wroniszewski, Toruń 1995, s. 46, nr 16; ryc. 5.
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Herb nr 45. von Ziegenberg (Zierenberg?)257

Opis: w polu srebrnym jednorożec wspięty 
czarny.

Herbarz Austena (s. 106, nr 47): Von
Zigenberg. Das Thir schwartz, der Schildt 
weiss.

Wydaje się, że kopiści pomylili nazwisko rodziny 
używającej tego herbu — zamiast „Zirenberg" za
pisali „Zigenberg". W ziemi chełmińskiej w śre
dniowieczu działała szlachecka rodzina Cegen- 
bergów (Ziegenberg), która jednak pieczętowała 
się herbem Chomąto. Zirenbergowie (Cyrember- 
gowie) natomiast, którzy mieszkali początkowo w Toruniu, a potem też w Gdań
sku, posługiwali się jeleniem wspiętym czerwonym w polu srebrnym257 258. Godło 
na tarczy przypomina z kolei polski herb szlachecki Bończa (w polu błękitnym 
jednorożec wspięty srebrny).

Zernecke wskazuje, że pierwowzoru dla tarczy dostarczył wizerunek za
mieszczony w zaginionej księdze radzieckiej (рад. 63)259. Źródło, z którego sko
piowano herb w końcu XVI w„ nie jest znane. Tarcza z takim herbem wisiała 
w ratuszu jeszcze w końcu XIX w.260 Zaginęła w pierwszej połowie XX w.

257 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 106, nr 47 [von Zigenberg]; Toruń i m iasta ziem i chełm iń 
skiej, tab. 31, nr 17 (45) [v. Ziegenberg]; В Gd PAN, Ms. 1370, k. 59v, nr 45 (ryc. 47 —  von 
Zigenberg); MNK, s. 121 (511) [von Ziegenberg].
258 Por. J. K. Dachnowski, H erbarz, s. 399-400: mają za herb jelenia czerwonego bieżą
cego w zielone pagórki w białym polu. Na hełmie bez korony jelenie rogi czerwone albo 
koralowe. Labry czerwone i białe.
259 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
260 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Austen: 47. Von Zigenberg Zernecke: 45. Von Zigenberg

Steiner: 45. V. Ziegenberg Schultz: 16. Von Ziegenberg
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Q _9

Opis: w polu złotym trzy zbrojne golenie 
w roztrój błękitne z różą czerwoną 
pośrodku. W późniejszych wersjach 
w klejnocie takaż goleń zbrojna stalowa.

Herbarz Austena (s. 108, nr 48): Von
Nieten. Das Veldt gel, Rose roth, Knie 
harnisfarb.

Godło tego herbu bliźniaczo podobne do wystę
pującego w herbie szlacheckim Drogomir, gdzie 
w polu czerwonym trzy zbrojne golenie z ostro
gami w roztrój, a w klejnocie trzy pióra strusie261 262.
Bardzo podobny jest też herb Złota Goleń (Bo
rzym), gdzie w polu o nieznanej barwie trzy złote golenie zbrojne w roztrój263 *. 
Zernecke wskazuje na pierwowzór tego herbu w zaginionej księdze radziec
kiej (pag. 57)26/*. Dachnowski wskazał na źródło, z którego herb mógł trafić na 
tarczę — witraż w oknie kościoła św. Janów265. Tarcza z tym herbem zaginęła 
już przed 1733 r.266

261 Арт_ Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 108, nr 48 [von Nieten]; Toruń i m iasta  ziem i chełm ińskiej, 
tab. 32, nr 25 (46) [v. Nichten]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 59v, nr 46 (ryc. 48 —  von Nichten); 
MNK, s. 149 (539) [v. Nichten],
262 J. K. Dachnowski, H erbarz, s. 204; K. Niesiecki, H erbarz polski, t. 3, Lipsk 1839, 
s. 400-401. Herbem tym pieczętowali się w Prusach Zębowscy.
263 J. Szymański, H erbarz średn iow iecznego rycerstw a polskiego, s. 303-304. Najstar
sza zachowana pieczęć z tym znakiem z 1297 r. należała do Raszka, wójta ze Strzelina 
na Śląsku.
ш  BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
265 J. K. Dachnowski, H erbarz, s. 204.
266 Nie znał je j Steiner, nie istniała też w końcu XIX w. ■ A. Semrau, Die G rabdenkm äler, 
s. 58.

141
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Austen: 48. Von Nieten Zernecke: 46. Von Nichten

Steiner: 46. V. Nichten Schultz: nienumerowany [N19]. 
V. Nichten

142
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Opis* pole górne czerwone, dolne srebrne 
z belką brązową pośrodku w słup. W polu 
górnym dwa skrzydła orle srebrne, w dolnym 
trzy róże czerwone w dwóch rzędach (2+1).

Herbarz Austena (s. 110, nr 49): Von
Asmansdorff. Die Fligel sein weiss, die Grunt 
ist rott, die Grunnt ist Weiss, die Rosen rott.

Być może umieszczenie belki między skrzydła
mi było spowodowane widocznym uszkodzeniem 
tłoka pieczęci, z której wzięto wzór. Zernecke 
wskazuje na znak z zaginionej księgi radzieckiej 
(pag. 80). Herbu tego używali zapewne właściciele 
pobliskiego Toruniowi Zakrzewka (Kasmansdorf). W XV w. posiadała tę miej
scowość rodzina Francke alias von dem Berge, która w II poł XV w. używała 
nazwiska „von Kassmansdorf"* 268. Tarcza z takim herbem wisiała w ratuszu 
jeszcze w końcu XIX w.269, zaginęła w pierwszej połowie następnego stulecia. 
Herb ten jest podobny do używanego przez rodzinę „von Putten", a potem Tro- 
stów, z tym że zamiast pół orła w polu górnym ma dwa skrzydła rozdzielone 
słupem — może na tym właśnie polegało sugerowane wyżej uszkodzenie tłoka 
pieczętnego. Zakrzewko posiadali też w końcu XV w. i w XVI w. Krügerowie, 
którzy mieli w herbie dwa skrzydła orle270.

2ö7 APX ił ąz. XII, t. 7, s. 110, nr 49 [von Asmansdorff]; Toruń i m iasta ziem i ch e ł
mińskiej, tab. 31, nr 23 (47) [v. Asmandorff]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 60, nr 47 (ryc. 49 — 
von Asmansdorf); MNK, s. 125 (515) [v. Asmansdorff].
268 Słownik h istoryczno-geograficzny ziem i chełmińskie/ w średniow ieczu  [dalej Słow
nik1, opr. K. Porębska przy współpracy M. Grzegorza, pod red. M. Biskupa, Wrocław 
1971, s. 151.
209 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
270 Słownik, s. 151.
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Austen: 47. Von Asmansdorf Zernecke: 49. Von Asmansdorff

Steiner: 47. V. Asmandorff Schultz: 29. V. Asmansdorff
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Opis: w polu czerwonym dwa liście zielone 
na łodygach skrzyżowanych u podstawy.
Tarcza obwiedziona bordiurą ze skosami 
białymi i czarnymi.

Herbarz Austena (s. 112, nr 50): Von
Ostichow. Die Bletter grin sampt den 
Stengeln, die Grundt weis, der Randt an 
Schildt ist schekirt weis und schwartz.

Herbem tym posługiwali się zapewne właścicie
le Ostaszewa lub Ostaszewka koło Torunia. Być 
może należał on do rodziny sołtysów z tej miej
scowości, którzy nabyli w 1485 r. 10 włók w Ostaszewie od Hermana Czehn- 
marka271 272 lub Ostaszewskich, którzy posiadali w II poł. XV i I poł. XVI w. Osta- 
szewko273 274. Warto wspomnieć, że w II poł. XIV i I poł. XV w. obie wsie należały 
do rodziny „von der Linde", w której herbie znajdowały się też listki lipowe. Być 
może herb powyższy jest kolejną wersją herbu „mówiącego", którego używała 
ta rodzina. Na jednej z wersji pieczęci (Gerharda von der Linde, właściciela 
Ostaszewa) w tarczy znajdowały się dwie gałązki skrzyżowane, może w innej 
wersji używał on (lub któryś z jego kuzynów) też dwóch listków lipowych na 
łodyżkach skrzyżowanych ze sobą? Zernecke odnalazł analogiczny wizerunek 
w zaginionej księdze radzieckiej (pag. 68)27/*.

Herb ten ma godło identyczne z polskim herbem szlacheckim Łękna. Przed
stawia on w polu czerwonym dwa srebrne liście łekna (lilii wodnej) na łodygach

271 APT_ pat n_ dz. XII, t. 7, s. 112, nr 50 [von Ostichow]; Toruń i m iasta  ziem i chełm iń 
skiej, tab. 31, nr 24 (48) [v. Ostichow); BGd PAN, Ms. 1370, k. 60, nr 48 (ryc. 50 — von 
Ostischow); MNK, s. 125 (515) [von Ostichow],
272 Słownik, s. 92.
275 Tamże, s, 91-92.
274 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
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Austen: 50. Von Ostichow Zernecke: 48. Von Ostischow

Steiner: 48. V. Ostichow Schultz: 30. von Ostichow

skrzyżowanych u podstawy. Hełm z labrami z pokryciem czerwonym, a pod
biciem zapewne srebrnym. W klejnocie, który J. Szymański opisał w następu
jący sposób: „między dwoma trzymaniami, srebrnym i czerwonym, z otworem 
pośrodku i uchwytem z lewa, kita z pięciu kosów pawich". Najstarszy taki znak 
pochodzi z pieczęci Piotra Stoszowica, burgrabiego kaliskiego z 1305 r275. Herb 
z tarczy toruńskiej ma jedynie odwrócone barwy godła i pola w tarczy.

Tarcza z takim herbem istniała jeszcze w końcu XIX w.276, zaginęła w ko
lejnym półwieczu.

275 J. Szymański, H erbarz  średniowicznego rycerstw a polskiego, s. 185-186.
276 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Opis: w polu czerwonym mur srebrny 
z czterema blankami i skos czarny.

Herbarz Austena (s. 114, nr 51); Von
Heselich. Der Balken schwartz, das Feltt 
rott, die Mauer ist weis.

Zernecke wskazał na pierwowzór herbu w zagi
nionej księdze radzieckiej (pag. 68)m. Widoczny na 
tarczy skos czarny jest niewątpliwie następstwem 
skośnego pęknięcia tłoka, które potem przyjęto 
za element rysunku. Uszkodzenie to znane jest 
m.in. z pieczęci przywieszonej do dokumentu
z 13 VIII 1374 r., należącej do Jana z Leszcza, sędziego ziemskiego ostródzkiego270. 
Obie wersje herbu znał G. v. Mülverstedt277 278 279 280. Co prawda Engel nie uwzględnił 
pieczęci tej rodziny Leskich, ale znał inną rodzinę posługującą się tzw. murem 
walnym281. Późniejsi Lescy z Leszcza pod Toruniem (von Heselicht), występujący 
w ziemi chełmińskiej w XV-XVIII w. używali herbu z dwoma chartami wspiętymi282.

Tarcza z takim herbem wisiała w ratuszu jeszcze w końcu XIX w.283, w na
stępnym półwieczu zaginęła.

277 др-р j^at. XII, t. 7, s. 114, nr 51 [von Heselich]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31, nr 25 (49) [v. Heselich]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 60, nr 49 (ryc. 51 — von Heselich); 
MNK, s. 127 (517) [v. Heselich],
278 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
279 APG, 368/1, nr 30. Na kwestię tę zwrócił mi uwagę Klemens Bruski. Pęknięcie wo
sku na pieczęci lub też uszkodzenie tłoku (to pewniejsze) było powodem pojawienia się 
ukośnej rysy, którą malarz z końca XVI w. potraktował jako integralną część pieczęci.
280 G. A. v. Mülverstedt, D er abgestorben e Adel d er  Provinz Preussen, Nürnberg 1874, 
s. 26, Tat. 20. Wersję herbu ze „skosem' uważał za należącą do młodszej gałęzi rodziny.
281 B. Engel, s. 16, Taf. III, nr 179 — znak taki na pieczęci Piotra i jego syna Dytryka 
z Rychnowa (von Rychenaw).
282 Tamże, s. 10, Taf. II, nr 114-116.
283 A. Semrau, Die G rabden km aler, s. 58.
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Austen: 51. Von Heselich Zernecke: 49. Von Heselich

Steiner: 49. V. Heselich Schultz: 31. V. Heselich
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Herb nr 5 0 . v o n  E Ise n a w

Opis: w polu czerwonym popiersie kobiece 
z głową orlą, dziobem, włosami i suknią 
czarnymi, obliczem i szyją barwy naturalnej.

Herbarz Austena (s. 116, nr 52): Von
EIsenaw. Der Snabel ist schwartz, das 
Angesicht ist leibfarb, das Vecklein ist 
schwartz, die Grundt ist rot.

Zachowała się oryginalna tarcza z tym herbem, 
zawieszona w Sali Mieszczańskiej ratusza* 285.
Herb, którego używała również później szla
checka rodzina Elżanowskich, określony przez 
Dachnowskiego jako „Sznabel"286. Nad hełmem 
w koronie heraldyk ten dodaje w klejnocie 
dwie trąby słoniowe. Z kolei na nagrobku Jana 
Elżanowskiego z 1688 r. z nieistniejącego już 
kościoła dominikanów w Toruniu widniał herb 
o identycznym godle i barwach, ale w klejnocie 
mający dwie ręce wzniesione do góry287. Znana 
jest pieczęć Tycze Voksa, właściciela Elżanowa 
w ziemi chełmińskiej i Kawęczyna w ziemi dobrzyńskiej z 1389 i 1404 r.288, bę
dąca zapewne pierwotną wersją późniejszego herbu. Zernecke wskazywał na 
jego pierwowzór w zaginionej księdze radzieckiej (рад. 81)289.

ш  APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 116, nr 52 [von EIsenaw]; Toruń i m iasta  ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31, nr 15 (50) [v. Elsenau]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 60, nr 50 (ryc. 52 — von EIsenaw); 
MNK, s. 121 (511) [v. Elsenau],
285 MOT, sygn. MT/M/379.
ш  J. K. Dachnowski, H erbarz, s. 171-172.
287 K. Niesiecki, H erbarz polski, t. 4, Lipsk 1839, s. 4.
288 B. Engel, s. 8, Tat. II, nr 95; APT, Kat. I, nr 148, 4182: Dreiecksschild, linksblickender 
Vogelkopf, dessen Hals bekleidet erscheint.
289 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
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Austen: 52. Von Elsenaw Zernecke: 50. Von Elsenaw

Steiner: 50. V. Elsenaw Schultz: 18. V. Elsenau
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Opis: w polu zielonym rogi zakręcone 
(wilczekosy) srebrne.

Herbarz Austena (s. 118, nr 53): Von
Waldaw. Veit ist grin, die Rorung ist weis.

Zernecke podaje szary (błękitny) kolor pola. En
gel przypisuje podobny znak rodzinie Sonnen
berg, do której należeć miały Wałdowo w okręgu 
kwidzyńskim i Święte pod Grudziądzem w XV w.201 
W nowszej literaturze heraldycznej znak ten 
utożsamia się z pierwotnym kształtem tzw. „wil
czych kos", czyli późniejszego herbu Prus II. 
Tarcza z tym herbem wisiała w ratuszu w końcu 
XIX w.* 291 292, dzisiaj już zaginiona.

Za pierwowzór tego herbu miał posłużyć ry
sunek z zaginionej księgi radzieckiej (рад. 64)293.

207.Sonnenberg.

29° APTi Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 118, nr 53 [von Waldaw]; Toruń i m iasta ziem i chełm iń 
skiej, tab. 32, nr 26 (51) [v. Waldau]; BGd. PAN, Ms. 1370, k. 60, nr 51 [von Waldaw]; MNK, 
s. 149 (539) [v. Waldau].
291 В. Engel, s. 22, por. s. 21 (Konrad ze Świętego). APT, Kat. I, nr 952 z 1440 r.; s. 19 (Nic
ias v. Sonneneberg), Tat. III, nr 207; APT, Kat. I, nr 952 z 1440 r.
292 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
293 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
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Austen: 53. Von Waldav Zernecke: 51. Von Waldaw

Steiner: 51. V. Waldau Schultz: nienumerowany [N20] 
V. Waldau
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0 3

Opis: w polu czerwonym hak w słup 
z zaczepem u góry i oczkiem u dołu srebrny.

Herbarz Austena (s. 120, nr 54): Von
Baumgart. Der Hacken ist weis, dey Grundt 
ist weis [sic]. ВW opisie w herbarzu Austena zakradł się błąd — 
autor dwukrotnie opisał, zarówno hak, jak i pole 
jako srebrne. Zgodnie z przedstawieniami u Zer- 
neckego i Steinera pole było czerwone.

Gumowski sugerował, że herb ten należał do 
toruńskiej rodziny Baumgartów — błędnie. Po
sługiwała się ona innym, znanym z późniejszych
zabytków herbem . Zgodnie z informacjami z herbarza Zerneckego herbem 
tym posługiwała się szlachecka rodzina właścicieli Bągartu w ziemi chełmiń
skiej. W dodatkowym wykazie rodzin ujętych w zaginionej księdze radzieckiej 
autor ten zapisał, że na pag. 74 znajdował się tam herb zarówno rodziny „von 
Baumgart", jak i „Haubitz von Baumgart". Znane są dwa inne zupełnie herby 
rodzin używających nazwiska Haubitz294 295 296. Należy przyjąć, że herbu ukazanego 
na tarczy używała jedna z rodzin szlacheckich posiadających w XIV-XV w. 
wieś Bągart. Herb ten jest podobny do szlacheckiego herbu Jasiona, od którego 
różni się jedynie godłem — zamiast haka klucz srebrny w słup (klucz i hak 
podobne do siebie)297. Tarcza z herbem wisiała w ratuszu w końcu XIX w.298, 
zaginęła w pierwszej połowie XX w.

294 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 120, nr 54 [von Baumgart]; Toruń i m iasta ziem i chełm iń
skiej, tab. 31, nr 28, (52) [v. Baumgart]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 60, nr 52 (ryc. 54 — von 
Baumgart), к. 63v: Haubitz von Baumgart; MNK, s. 125 (515) [v. Baumgart].
295 M. Gumowski, Herbar.z, s. 30-31.
296 G. A. v. Mülverstedt, dz. cyt., s. 25, Taf. 19.
297 J. Szymański, H erbarz średniow iecznego rycerstw a polskiego, s. 137.
298 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Austen: 54. Von Bavmgart Zernecke: 52. Von Bavmgart

Steiner: 52. V. Baumgart Schultz: 27. V. Baumgart
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Herb nr 53. von Breien299

«tчу

Opis: w polu czerwonym róża srebrna.

Herbarz Austena (s. 122, nr 55): Von
Breien. Das Feldt rott, die Rose weis, das 
umbher dem Schilde weis.

Zernecke wskazał na nieco odmienny wzór tego 
herbu w zaginionej księdze radzieckiej (pag. 154)
— gdzie złota róża w tarczy dwudzielnej w słup, 
pole prawe czerwone, lewe — srebrne300. To z ko
lei odniesienie pozwala na identyfikację herbu 
ze wskazanym już wcześniej pod nr. 18. Zernecke 
pomylił pierwowzory — herb przedstawiony pod 
nr. 18 jest bowiem identyczny z zamieszczonym 
w księdze radzieckiej (pag. 154), a herb rodziny 
von Breien należałoby odnieść do innego ujęte
go tam wizerunku (pag. 146), w którym jednak
róża srebrna widnieje w polu błękitnym. Taki ui.v.d.Mersch a.1 187. Rusop b.
herb jest z kolei identyczny z polskim herbem
szlacheckim Poraj. Tarcza z tym herbem wisiała jeszcze w ratuszu w końcu 
XIX w.301, zaginęła w pierwszej połowie XX w. Warto dodać, że pełną różą pie
czętowała się też toruńska rodzina von der Mersche. Znane są cztery pieczęcie 
z takim godłem Jana von der Mersche z 1401, 1405 (x2) i 1406 r.302

Pierwotnym herbem rodziny von Breien, jeszcze przed przenosinami 
z Westfalii do Torunia, był jednak herb identyczny z opisanym niżej herbem

2»  APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 122, nr 55 [von Breien]; Toruń i micisia ziem i chełmińskiej, 
tab. 31a, nr 32 (53) [v. Breien]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 60, nr 53 (ryc. 55 — von Breien); 
MNK, s. 123 (513) [von Breien],
300 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63v.
301 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
302 В. Engel, s. 14, Taf. III, nr 141; APT, Kat I, nr 390, 489, 533, 549: Dreiecksschild mit 
einer Rose.
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Austen: 53. Von Breien Zernecke: 55. Von Breien

Steiner: 53. V. Breien Schultz: 23. Von Breien

rodziny Rusop (nr 69). Znak taki umieszczony był na pieczęciach Zygfryda 
von Brillon z 1347 r. i Hartmana von Brillon z 1358 r.303 Herb ten mógł przejąć 
od Brelenów Herman Rusop (tl450) po swojej drugiej żonie — Elżbiecie von 
Breien304. Z niewiadomych przyczyn toruńscy Brelenowie zarzucili potem ów 
pierwotny swój herb dla jednej róży w tarczy. Możliwa jest też błędna identyfi
kacja herbu przez kopistę z końca XVI w.

303 Die w estfälischen  Siegel, Bd. 4, s. 11: Brillon, von, gen. Swicker — Zwei verschlun
gene Rosenzweige oder Helm mit Rosenzier — por. Taf. 190, nr 13 i 14.
304 B. Engel, s. 17, Taf. III, nr 187.

156
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Q_9

Opis: w polu srebrnym dom biały 
z dachem czerwonym, okapem i drzwiami 
złotymi. Hełm z labrami w kształcie 
płaszcza czerwonymi z podbiciem złotym.
W klejnocie róża czerwona na łodyżce 
zielonej, po jej obu stronach jabłka złote 
na gałązkach zielonych pochylonych ku 
środkowi o czterech liściach zielonych na 
zewnątrz każda.

Herbarz Austena (s. 124, nr 56): Die
Rose oben roth, die Epfel gel, Zweigen grin,
Helmdecke rott oben, unden gel, der Schild 
weis, das Dach rot, under dem Dach das 
Lessche sampt der Tire gel, das Feit weis.

W herbarzu Austena i u Steinera herb nie został przypisany żadnej rodzinie. 
Podobnie przy rysunku u Zerneckego, ale tam dopisano ołówkiem w XIX w. 
„Steinhäuser". To samo nazwisko występuje też przy odnośnikach herbu do 
analogicznego wizerunku w zaginionej księdze radzieckiej (pag. 123 — von 
Steinhäuser). Może należałoby ten herb kojarzyć z rajcą toruńskim Gerhar
dem Steinhausem* 306? Tarcza z tym herbem zaginęła przed 1733 r.307

sos ApTi Kat. jj (jz XII, t. 7, s. 124, nr 56 [bez nazwiska]; Toruń i m iasta  ziem i chełm iń
skiej, tab. 32, nr 27 (54) [pusta tarcza]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 60 (ryc. 56, bez nazwiska), 
63 [von Steinhäuser],
306 R. Czaja, Urzędnicy, nr 389, 174 —  był on ławnikiem (1364-1368) i rajcą Starego 
Miasta Torunia (1368-1395).
307 Nie widział je j Steiner, nie istniała w końcu XIX w. — A. Semrau, Die G rabdenkm äler, 
s. 58.

157
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Austen: 56 Zernecke: (54. Steinhäuser)

Steiner: 54 Schultz: nie występuje
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Herb nr 55. Rodzina nieznana308 (Bodę)

Ł 0 ( 0
G J

Opis: w tarczy dwudzielnej w słup w polu 
prawym srebrnym połukrzyż czarny, w polu 
lewym czarnym połukrzyż srebrny.

Herbarz Austena (s. 128, nr 58): Das halb 
Creutze zur rechten ist halb weis, das ander 
zur lincken ist grau, die 4 Felder seint vortelt, 
Schilt der umbschwef desgleichen so wie ich 
es gezeich[en] undt beschriben habe etc.

U Steinera zamienione miejsca tarcz nr 55 i 56. 
Rysunek herbu jest u niego bardziej skompliko
wany — tarcza czteropolowa, pole prawe górne 
i lewe dolne czarne ze srebrnym środkiem, pole
lewe górne i dolne srebrne z czarnym środkiem. Użyte w herbarzu Austena 
określenie pola lewego jako „gro" może sugerować, że pierwotnie było ono błę
kitne. Użytkownik (Semrau?) w XIX w. dopisał w herbarzu Austena ołówkiem 
„Bodeck". Mógł to być herb jednej z najstarszych rodzin patrycjuszowskich 
w Toruniu — Bode. Zernecke odniósł go do wizerunku w zaginionej księdze 
radzieckiej (pag. 83) — dopisał ołówkiem numer karty obok herbu* 309. Tarcza 
zaginęła przed 1733 r.310

зов Kat xil, t 7_ s 128, nr 58 [bez nazwiska]; Toruń i m iasta ziem i chełm iń 
skiej, tab. 32, nr 28 (55)’ [bez nazwiska]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 60, (ryc. 58 — bez nazwi
ska); MNK, s. 149 (539).
309 BGd PAN, Ms. 1370, por. k. 63 — brak odniesienia do karty w księdze przy ryc. 58.
310 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Austen: 58 Zernecke: (56)

Steiner: 55 Schultz: nienumerowany [N21]
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Opis: tarcza dwudzielna w słup, pole prawe 
zielone, pole lewe czarne. W środku tarczy 
kamień szlifierski z korbą srebrne. Hełm 
z labrami w kształcie płaszcza czarnymi 
z podbiciem zielonym. W klejnocie skrzydło 
orle z czterema piórami u góry złotymi 
i czterema u dołu czarnymi, na nim kamień 
szlifierski z korbą srebrne.

Herbarz Austena (s. 126, nr 57): Der
Fligel halb gel, halb schwartz, der Sleibsten 
weis, im Schildt idem, der Schildt grin halb 
und schwartz, das Feit weis, [Helmdecke] 
oben schwartz, unden grin.

Tarcza ta została przesunięta przez Steinera
i ujęta pod nr. 56. Nie znał on jej zawartości. Zernecke nie podaje pierwowzoru 
tej tarczy w zaginionej księdze radzieckiej* 312. Tarcza z tym herbem zaginęła 
przed 1733 r.313

_______Herb nr 56. Rodzina nieznana311

за ApTi П ẑ. XII, t. 7, s. 126, nr 57 [bez nazwiska]; Toruń i m iasta ziem i chełm iń 
skiej, tab. 32a, nr 29 (56) [tarcza pusta]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 60 (ryc. 57).
312 Tamże, k. 63 (do ryc. 57).
313 Nie znał je j Steiner i Semrau — A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Austen: 57 Zernecke: (55)
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Opis: tarcza dwudzielna w stup. W polu 
prawym błękitnym dwa pasy czarne; w polu 
lewym srebrnym skrzydło orle ze szponem 
czarne.

Herbarz Austena (s. 128, nr 58): Die
4 Velde sein grau undt schwartz, wie oben 
Vorzeichen, der Fligel schwartz, Grundt weis, 
die Klau gel.

Zernecke odnosi ten herb do wizerunku z za
ginionej księgi radzieckiej (рад. 59)* 315. Wskazu
je jednak, że na tarczy pole prawe było srebrne 
z czarnymi pasami, a w księdze radzieckiej — 
błękitne ze srebrnymi pasami316. U Steinera, podobnie jak u Austena — pole 
prawe jest błękitne (=szare po wyblaknięciu farby) z czarnymi pasami (zapew
ne tak było pierwotnie na tarczy). Tarcza z takim herbem zaginęła już przed 
1733 r.317

s« APT, Kat II dz XII t 7, s. 128, nr 58; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskie), tab. 32a, 
nr 30 (57); В Gd PAN, Ms. 1370, k. 60 (ryc. 59); MNK, s. 149 (539).
315 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
316 Tamże, k. 63v. (ryc. 59).
317 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.

163
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Austen: 57 Zernecke: 59

Steiner: (57) Schultz: nienumerowany [N22]
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Q_9

Opis: w polu czerwonym gałąź lipowa 
w skos złota z dwoma liśćmi zielonymi 
u spodu i trzema takimiż od wierzchu. Nad 
hełmem i koroną z labrami czerwonymi 
z wierzchu i podbiciem złotym, w klejnocie 
dwie gałązki lipowe złote: prawa z trzema 
liśćmi zielonymi, lewa z dwoma takimiż.

Herbarz Austena (s. 86, nr 37): on der
Linde. Der Stab gelb, die Bletler grin, der 
Schilt rot, Helmdecke gel undt rott, das 
Feltt weis.

Późniejsza wersja herbu, zgodna z herbem na
danym Mikołajowi von der Linde wraz z nobi
litacją w 1559 r.318

Zobacz herb nr 36.

318 Album arm orum  nobilium  Regni Polon iae XV-XVIII saec./H erby  nobilitacji i indy- 
genatów  XV-XVIII w., opr. B. Trelińska, Lublin 2001, nr 270; J. Szymański, H erbarz rycer
stwa polskiego z XVI wieku, Warszawa 2001, s. 160-161.
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Austen: 37. Von der Linde (2) Zernecke: 36b. Von der Linde

Steiner: 58. V. der Linde (2) Schultz: 8. Von der Linde
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Opis: w polu czarnym lew wspięty złoty 
patrzący w prawo. W klejnocie, nad hełmem 
z labrami w kształcie płaszcza czarnymi 
z podbiciem złotym, siedem włóczni 
stalowych.

Herb ten występuje tylko w albumie Steinera. Po
minięty w herbarzu Austena — zapewne później
sza wersja herbu nr 1 (vom Hofe?), może zdjęty 
ze ściany po renowacji przed 1688 r. w związku 
z podobieństwem do herbu nr 1? Zernecke rów
nież go nie ujął lub pominął jako znany z innych 
źródeł.

To ruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 32a, nr 31 (59); MNK, s. 149 (539).
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Austen: nie występuje Zernecke: nie występuje

Steiner: 59 Schultz: nienumerowany [N23]
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Herb nr 60. Rodzina nieznana" (Vasan?)

*-"0 O - "

Opis: w polu srebrnym bażant czerwony 
na złotym półksiężycu. W klejnocie, nad 
hełmem z labrami w kształcie płaszcza 
czerwonymi z podbiciem srebrnym, bażant 
czerwony na półksiężycu złotym.

Herbarz Austena (s. 132, nr 60): Die
Vogel sein rot, der Mont ist gelb, das Schilt 
ist weis, die Helmdeck ist oberhalb rot, 
underwurtz weis, das Feit ist weis.

Zernecke wskazuje na pierwowzór tego herbu 
w zaginionej księdze radzieckiej (рад. 131)* 321. Tar
cza z takim herbem zaginęła przed 1733 r.322 Za
pewne herb rodziny Vasanow. Znanych jest ich 
sześć pieczęci z 1397 r„ na których tarcza podzie
lona w słup — w polu prawym osobiste gmerki, 
w lewym bażant w słup. Na siódmej z pieczęci 
wystąpił tylko bażant323. Dogłębną analizę tych 
pieczęci przeprowadził Jan Wroniszewski324. Po
wyżej opisany herb mógł być późniejszą formą 
tego znaku.

зги др'р Kaf II, dz. XII, t. 7, s. 132, nr 60; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 32a, 
nr 32 (60); BGd PAN, Ms. 1370, k. 60 (ryc. 60); MNK, s. 149 (539).
321 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
322 Nie była znana Steinerowi, nie istniała w końcu XIX w. —  A. Semrau, Die G rabden k
m äler, s. 58.
323  ß  Engel s. 8, Taf. II, nr 84, Taf. nr V, nr 282-286; APT, Kat. I, nr 189.
324 J. Wroniszewski, H erb i gm erki rodziny  Vasanow. Z problematyki późnosTednio- 
w iecznej sfragistyki m ieszczańskiej, [w:] Miasta. Ludzie. Instytucje. Znaki. K sięga ju
bileuszow a ofiarow ana P rofesor B ożenie W yrozumskiej w 75. roczn icę urodzin, pod 
red. Z. Piecha, Kraków 2008 [druk: 2009], s. 779-788.
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Austen: 60 Zernecke: 60

Steiner: (58) Schultz: nienumerowany [N24]
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Opis: w polu srebrnym skos lewy srebrny 
z czerwonym skrajem, na nim trzy róże 
czerwone. Hełm z Iabrami w kształcie 
płaszcza czerwonymi z podbiciem srebrnym. 
W klejnocie skrzydło orle srebrne, na nim 
skos lewy srebrny z czerwonym skrajem 
i trzema różami czerwonymi.

Herbarz Austena (s. 134, nr 61): Die Rosen 
sein rott, die Grunt ist weis im Balken, beide 
small Balken an Rosen rott, von beider Seite 
in Schilde sein weis, die Helmdecke ist oben 
rot, die Underdecke weis, der Fligel ist weis, 
im Balken wie unden zwe rote Striche auff 
der rotte Rosen im weisen Feldt.

Znana jest odmiana herbu Doliwa, gdzie w polu srebrnym skos srebrny, a na 
nim trzy róże czerwone325 326. W kościele św. Janów wisiał obraz epitafijny Jana 
Kota, zmarłego z ran odniesionych podczas oblężenia Malborka w 1454 r„ 
na którym jednak umieszczony był „typowy* herb Doliwa — w polu błękit
nym (lub czerwonym) skos srebrny z trzema różami czerwonymi327 *. Zernecke 
wskazuje na pierwowzór herbu w zaginionej księdze radzieckiej (pag. 97)32S. 
Tarcza z tym herbem nie istniała już w 1733 r.329

325 APX jj ^  XII, t. 7, s. 134, nr 61; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 32a, 
nr 33 (61); BGd PAN, Ms. 1370, k. 60v, ryc. 61; MNK, s. 151 (541).
326 J. Szymański, H erbarz  średn iow iecznego rycerstw a polskiego, s. 112.
327 J. Domasłowski, W yposażenie wnętrza, [w:] Bazylika katedralna świętych Janów w  Toru
niu, pod red. M. Biskupa, Toruń 2003, s. 129, por. il. 19. Co prawda zachowała się tylko czarno
biała fotografia obrazu, ale widoczny jest na niej wyraźny kontrast między barwą pola i skosu. 
528 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
329 Nie znał jej Steiner, nie istniała w końcu XIX w. A. Semrau, Die Grabdenkmäler, s. 58.
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Austen: 61 Zernecke: 61

Steiner: (59) Schultz: nienumerowany [N25]
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Q 3

Opis: w polu błękitnym gryf srebrny.
Hełm z toczenicą i labrami w kształcie 
płaszcza srebrnymi z podbiciem błękitnym. 
W klejnocie dwa rogi myśliwskie — prawy 
srebrno-błękitny, lewy błękitno-srebrny, 
między nimi lilia zielona.

Herbarz Austena (s. 136, nr 62): Die
Horner sein weiss und grau vorsetzt, 
Helmdeck weis und grau, die Lilie ist grin, 
der Greiff ist weis, der Schildt ist grau, das 
Feltt ist lack leibfarb.

Godło herbu identyczne z polskim herbem szla
checkim Gryf. Tę nazwę dopisano ołówkiem 
obok herbu w XIX w. w herbarzu Austena. Herb
ten różnił się jednak barwą pola od polskiego Gryfa — w polu czerwonym 
gryf srebrny wspięty, dziób, język i szpony złote* 331. Zapewne barwy pomylili 
wykonawcy tarcz z końca XVI w. Zernecke odnosi go do wizerunku z zaginio
nej księgi radzieckiej (рад. 94)332. Steiner zaliczył tę tarczę do zaginionych już 
przed 1733 r„ ale to błąd. Wisiała jeszcze w końcu XIX w. w ratuszu333. Zaginęła 
dopiero w XX w.

за дрпр ^at jj t s nr 62 [dop. ołówkiem — Gryf]; Toruń i m iasta ziem i
chełm ińskie), tab. 32a, iir 34 (62); BGd PAN, Ms. 1370, k. 60v, ryc. 62; MNK. s. 151 (541).
331 J. Szymański, H erbarz średniow iecznego rycerstw a polskiego, s. 129.
332 Tamże, k. 63.
333 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Austen: 62 Zernecke: 62

Steiner: (60) Schultz: nienumerowany [N26]
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Q _9

Herb nr 63. Rodzina nieznana (Modlibóg)334

C O

Opis: tarcza czwórdzielna: pole pierwsze 
i czwarte złote, drugie i trzecie czerwone, 
w tarczy głowa żubra czarna z rogami 
złotymi i złotym kolcem w nozdrzach, 
między rogami miecz srebrny w lewy skos 
z rękojeścią złotą u dołu. W klejnocie, nad 
hełmem z labrami w kształcie płaszcza, 
zapewne złotymi z podbiciem czarnym, trzy 
pióra strusie.

Herb taki występuje tylko w albumie Steinera.
W herbarzu Austena i u Zerneckego pominię
ty. Jest to niewątpliwie odmiana polskiego herbu 
szlacheckiego Pomian. Herb taki występuje na 
obrazie epitafijnym, eksponowanym w Collegium 
Maius w Krakowie, który miał przedstawiać ojca 
astronoma Mikołaja Kopernika, też Mikołaja — 
tam w polu czerwono-złotym czarna głowa żubra 
przebita mieczem na skos z rękojeścią u dołu. Gu
mowski określa ten herb jako Modlibóg i przypi
suje toruńskim Rüdigerom334 335. Rodzina szlachecka 
Modlibogów, pieczętująca się Pomianem lub jego 
odmianą, była związana z Toruniem na początku 
XVI w. Herb ów mógł być odwzorowany z pły
ty nagrobnej Macieja Modliboga, pochowanego
w kościele mariackim w 1515 r.336 Może herb ten, jako podobny do herbu używa
nego przez Rudigerów, zdjęto przed 1688 r. i dlatego nie jest obecny w odrysach 
wykonanych później?

334 Toruń i miasta ziemi chełmińskiej, tab. 32a, nr 35 (63); MNK, s. 151 (541).
333 M. Gumowski, Herbam, s. 142.
336 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 23-24.
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Austen: nie występuje Zernecke: nie występuje

Steiner: 63 Schultz: nienumerowany [N27]
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Opis: w polu srebrnym lew wspięty złoty, 
stojący na zielonym wzgórzu. W klejnocie, 
nad hełmem z toczenicą i labrami 
w kształcie płaszcza czarnymi z podbiciem 
złotym, pęk pawich piór.

Herbarz Austena (s. 144, nr 66): Der
Pauwenschwantz unden leibfarb, boben zu 
grau, die Oberhelmdecke schwartz undt 
unden gel, der Lebe gel im weisen Felde,
Berglein grin, das Feldtt tunkel grau.

Kolejny, trzeci już herb z lwem wspiętym w tym 
zestawie herbów. Zernecke nie wskazał jego 
pierwowzoru w zaginionej księdze radzieckiej337 338.
Pominął na swoim rysunku wzgórze, na którym 
stoi lew w herbarzu Austena. Podobnie — bez wzgórza w tarczy — przedstawił 
ten herb Steiner. W herbarzu Austena i u Zerneckego miejsce zawieszenia 
herbu zamienione z herbem „von der Веке" (u Austena i Zerneckego herb 
ten pod nr. 66 i 68, u Steinera — 64 „von der Becke" odpowiednio — 64 i 66, 
a u Steinera 66). U Zerneckego ktoś dopisał ołówkiem nad herbem „Bircken", 
zapewne doszukując się w tym wizerunku drugiego herbu tej rodziny, wymie
nionego u Steinera — błędnie. Tarcza z tym herbem zaginęła jeszcze przed 
1733 r.339

337 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 144, nr 66; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskie), tab. 32a, 
nr 36 (64); BGd PAN, Ms. 1370, k. 60v, [nr 68] (ryc. 66); MNK, s. 151 (541).
338 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63 (przy ryc. 66 puste miejsce).
339 Nie widział je j Steiner, nie istniała w końcu XIX w. — A. Semrau, Die G rabdenkm äler, 
s. 58.
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Austen: 64 Zernecke: 66

Steiner: [66] Schultz: nienumerowany [N28]
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Opis: w polu srebrnym pas złoty, nad nim 
popiersie Murzyna w lewo z opaską złotą 
na głowie, w kaftanie barwy brązowej.
W klejnocie, nad hełmem z labrami 
w kształcie płaszcza czerwonymi z podbiciem 
srebrnym, popiersie Murzyna z opaską złotą.

Herbarz Austena (s. 142, nr 65): Der
Balken ist gel, zwen halbe Schilde weis, die 
Helmdecke oben rott, unden weis, das Feldt 
weis, Munden schwartz, Binde gel.

Nie można tego wizerunku łączyć z polskim her
bem Mora, gdyż tam w polu czerwonym głowa 
Murzyna czarna na wprost z przepaską zawiąza
ną na włosach, a w klejnocie trzy pióra strusie* 341.
U Zerneckego nadpisano ołówkiem nad tarczą — Ziegenhals (błędnie). Nie od
nosi on tego herbu do żadnego wizerunku w zaginionej księdze radzieckiej342. 
Tarcza z tym herbem istniała jeszcze w końcu XIX w.343 Zaginęła w następnym 
półwieczu.

зад др'|' Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 142, nr 65; Toruń i micisia ziem i chełm ińskiej, tab. 32a, 
nr 37 (65); BGd PAN, Ms. 1370, k. 60v, [nr 67]; MNK, s. 151 (541).
341 J. Szymański, H erbarz rycerstw a polskiego z XVI w., s. 179.
342 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63 (przy ryc. 65 puste miejsce).
343 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Austen: 65 Zernecke: 65

Steiner: [65] Schultz: nienumerowany [N29]
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Opis: w polu czerwonym dwa skrzydła 
orle srebrne złączone u podstawy opaską 
srebrną. W klejnocie, nad hełmem 
z toczenicą i labrami w kształcie srebrnymi 
z podbiciem czerwonym, dwie ręce zbrojne 
wzniesione ku górze.

Herbarz Austeria (s. 138, nr 63): Auff dem 
Helm sein vom Krebs von der seit Fislein, 
zwen Fislein rott, im Schilde die zwen Fligel 
weis, das Feit rott, Deke weiss undt rott.

Herb ten nie występuje u Steinera i Schultza. 
Na jego miejscu pod nr. 63 wstawiony jest opi
sany wyżej herb (zob. nr 63), będący odmianą 
polskiego Pomiana. Zernecke wskazuje na pier
wowzór herbu w zaginionej księdze radzieckiej 
(рад. 92)344 345. Być może herb ten jest wcześniejszą 
wersją herbu Krugerów (zob. nr 78). Na płycie 
nagrobnej Henryka Krugera (11504) w koście
le mariackim umieszczony był identyczny do 
opisanego powyżej herb, bez występującego 
w późniejszej wersji podziału tarczy na dwa pola 
(zob. nr 78)346. Tarcza z tym herbem zaginęła za
pewne przed 1733 r.347 Może był narysowany na 
wyrwanej, niepaginowanej karcie zaginionego 
herbarza, z którego korzystał Steiner?

G ra b s te in  N? 65 
( К r u g e r.)

344 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 138, nr 63; BGd, Ms. 1370, k. 60v, ryc. 63.
345 Tamże, k. 63.
346 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 17, nr 65, Tat. 7 — Grabstein Nr. 65 (Kruger).
347 Nie istniała dowodnie w końcu XIX w. — A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Herb ten kończy rząd III herbów w kościele mariackim (u Austena kończy 
go herb nr 64). Jest to najbardziej kontrowersyjna część toruńskiego panteonu 
heraldycznego. Zapewne to w tym rzędzie nastąpiło najwięcej zmian i przesu
nięć w stosunku do stanu pierwotnego. Z wykazu powyższego wynika, że mo
gły w nim wisieć 24 tarcze, podczas gdy Steiner odnotowuje w swoim wykazie 
22 tarcze348.

348 Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 32a — w trzecim i czwartym rzędzie mia
ły wisieć po 22 tarcze. Steiner pominął podwojone tarcze rodziny „von Krapitz", herb 
nr 63b (skrzydła orle),
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Herb nr 66. von der B ek e;
349

Opis: w polu srebrnym damascenowanym 
skos czerwony, na którym trzy kręgi 
zielone, w dwóch skrajnych korony 
złote, w środkowym lew kroczący złoty.
W klejnocie, nad hełmem z koroną 
i labrami złotymi z podbiciem czerwonym 
i zielonym, skrzydło orle srebrne ze 
skosem czerwonym i trzema kręgami 
zielonymi, jak w tarczy.

Herbarz Austena (s. 140, nr 64): Von der
Веке. Die Helmdecke roth undt gel, der 
Fligel halb gel und blo.

Tarcza z tym herbem przetrwała do dziś i wisi w Sali Mieszczańskiej toruńskiego 
ratusza* 350. W herbarzu Austena i u Zerneckego zamiast pola srebrnego dama- 
scenowanego — pole błękitne. Zernecke wskazuje na pierwowzór herbu w zagi
nionej księdze radzieckiej (рад. 134)351. Herb ten określony jako „Bijekaw* uzyskał 
27 V 1454 r. wraz z nobilitacją Joachim von der Веке, rajca gdański z nadania Ka
zimierza Jagiellończyka. W akcie nobilitacji jednak inny opis herbu: w polu błę
kitnym skos złoty, na którym w kręgach dwie korony złote i pośrodku lew złoty. 
Hełm z koroną antyczną złotą i labrami błękitnymi z podbiciem złotym. W klejno
cie skrzydło z piórami błękitnymi i złotymi, na którym skos jak w godle352. Inny 
opis herbu podał też Zygmunt Wdowiszewski — w polu złotym skos błękitny,

'as ДРТ, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 140, nr 64 [von der Веке]; Toruń i m iasta ziem i chełm iń 
skiej, tab. 31a, nr 31 (66) [von der Веке]: BGd PAN, Ms. 1370, k. 60v, nr 66 (ryc. 64 — von 
der Веке); MNK, s. 123 (573) [von der Веке].
350 MOT, sygn. MT/M/388 — 59 x 50 cm.
351 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63v.
352 J. Michta, Nobilitacje i indygencity w Rzeczypospolitej 1434,-1794, z. 1, Kielce 1991; 
Album arm orum , nr 13; B. Trelińska, Nobilitacja Joach im a d e  Beke, [w:] Venerabi
les, n obiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństw a Polski średniowiecznej, pod
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Austen: 64. Von der Веке Zernecke: 65 [64]. Von der Веке

Vm Sfr- 1k/(e.

Steiner: 66. Von der Веке Schultz: 24. Von der Веке

na którym między dwiema koronami złotymi każda otoczona kręgiem, takiż lew 
w kręgu; klejnot — skrzydło orle złote ze skosem jak na tarczy353 *. Barbara Treliń
ska sądzi że toruńska i gdańska gałąź rodziny nosiły odmienne herby. Bardziej 
prawdopodobne jest jednak użycie innych barw przez wykonawców tarcz toruń
skich w końcu XVI w. Nie znali oni zapewne pierwotnego kształtu herbu.

red. A. Radzimińskiego, A. Supruniuk, J. Wroniszewskiego, Toruń 1997, s. 301-304; J. Szy
mański, H erbarz średniow iecznego lycerstw a polskiego, s. 85-86.
353 Z. Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce (1404-1794), [w:] M ateriały do biogi'a-
fli, genealogii i heraldyki polskiej, t. 9, Buenos Aires 1987, s. 2-3.

184
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Q _9

Herb nr 67. Ziegenhals (I)

c=>

Wizerunek tego herbu nie zachował się w żad
nym z herbarzy. W herbarzu Austena fakt istnie
nia dwóch tarcz z herbem tej rodziny został po
minięty. Zernecke zanotował, że były dwie tarcze 
opatrzone tym nazwiskiem, ale połączył je i opa
trzył jednym rysunkiem herbu354. Steiner znał 
tylko wygląd drugiej z tarcz z herbem tej rodziny, 
tarcza z pierwszym herbem — nr 67 jest pusta355.

Być może herb był wzorowany na pieczęci 
Bernarda Ziegenhalsa z 1405 r„ na której wyobra
żona była jedynie głowa i szyja kozła356.

354 BGd PAN, Ms. 1370, k. 61 (67 u. 75 Ziegenhals) (ryc. 73).
356 Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 32a, nr 38 (67) [v. Zigenhaisi 
350 M. Gumowski, H erbarz, s. 189-190; APT, Kat. I, nr 528.
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Austen: nie występuje Zernecke: nie występuje

Steiner: 67. V. Zigenhals Schultz: nie występuje
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Opis: w polu czarnym krokiew czerwona, 
pod nią gwiazda złota.

Herbarz Austena (s. 154, nr 71): Von
Birken. Der Sparen ist rott, der Schildt 
swartz, der Stern gel, das Feit ist leibfarb, 
der Rundt ist grin.

Ta wersja herbu Rotgera von Bircken została 
w herbarzu Austena opisana pod nr. 71, gdzie 
u Steinera opisany był inny, różniący się barwą 
pola herb. Zernecke wiedział o istnieniu dwóch 
tarcz z tym herbem, ale opatrzył je jednym ry
sunkiem — herbu nr 68. Tarcza zachowała się 
do dzisiaj — wisi w Sali Mieszczańskiej357 358. Zer
necke wskazał na jej pierwowzór w zaginionej księdze radzieckiej (рад. 115)359.

357 APT Kat II dz XII t 7 s 154, nr 71 [von Birken]; Tom ń  i m iasta ziem i chełm iń 
skiej, tab' 31 a, nr 33 (68)'[v. Bircken]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 60v, nr 68 i 73 (ryc. 71 -  von 
Birken); MNK, s. 127 (517) [v. Bircken].
358 MOT, sygn. MT/M/387 — 59 x 50,5 cm.
359 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
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Austen: 71. Von Birken Zernecke: 68 i 73. Von Birken

Steiner: 68. V. Bircken Schultz: 33. V. Bircken
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Opis: w polu srebrnym na dwóch 
łodygach złotych po trzy róże czerwone 
o czarnych dnach.

Herbarz Austena (s. 146, nr 67): Rusop. 
Sex Rosen sein rott, die Zweigen gel, das 
Feldt ist weys, umb der Schildt her rott.

Tarcza z tym herbem zachowała się do dnia 
dzisiejszego w ratuszu toruńskim360 361. Jej cechą 
charakterystyczną jest to, że brak na niej na
zwiska i daty, które chyba znajdowały się na 
pierwotnej tarczy. Począwszy od tarczy z her
bem Rusopów w panteonie został przywróco
ny względny porządek chronologiczny. Przy 
nazwisku dodano datę „1400", która wskazywa
ła na początek pełnienia urzędu rajcy przez 
pierwszego przedstawiciela rodziny — Kon
rada362. Zernecke wskazał na identyczny herb 
w zaginionej księdze radzieckiej (рад. 155)363. 
Herb znany jest z pieczęci Hermana Rusopa 
z 1440 r.364 i 1451 r.365

187. Rusop b.

360 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 146, nr 67 {Rusop. 1400]; Toniń i m iasta ziem i chełmińskiej, 
tab. 32a, nr 39 (69 [v. Rüsop]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 60v, nr 69 (ryc. 67 — Rusop 1400); 
MNK, s. 151 (541) [v. Rüsop],
361 MOT, sygn. MT/M/390 — 60 x 50 cm. Zarówno Steiner, jak i Semrau uważali tę tar
czę za zaginioną — A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
362 Był ławnikiem (1397-1399) i rajcą Starego Miasta Torunia (1399-1410) — R. Czaja, 
Urzędnicy, nr 480, 232.
303 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
364 B. Engel, s. 17, Tat. III, nr 187; APT, Kat. I, nr 950: Dreiecksschild, 2 Übereinanderge- 
legte halbe Rosenkränze. Schildhalter ein Engel.
365 B. Engel, s. 17; APT, Kat. I, nr 1282 — identyczny herb, bez trzymacza.
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Austen: 69. Rvsop 1400 Zernecke: 67. Rvsop 1400

Steiner: 69. V. Rüsop Schultz: nienumerowany [N30] V. Rüsop

Engel wysunął sugestię, że Rusopowie przejęli ten herb od westfalskiej rodzi
ny von Breien (Brillon). Na pieczęciach Zygfryda von Brillon z 1347 r. i Hartmana 
von Brillon z 1358 r. znajdował się identyczny znak366. Herb ten mógł przejąć od 
Brelenów tenże Herman po swojej drugiej żonie — Elżbiecie von Breien367. Jednak 
toruńskiej gałęzi rodziny „von Breien" przypisano w herbie tylko jedną różę w tar
czy (por. herb nr 53), może błędnie.

366 Die w estfälischen  Siegel des M ittelalters, Bd. 4, s. 11: Brillon, von, gen. Swicker — 
Zwei verschlungene Rosenzweige oder Helm mit Rosenzier — por. Taf. 190, nr 13 i 14.
367 B. Engel, s. 17.
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Opis: w polu srebrnym skos błękitny na 
którym trzy lwy kroczące złote.

Herbarz Austena (s. 148, nr 68): Lavke.
Drey Loben gel im grauen Feldt, der Schilt 
ist weis zu beiden Seiften, umb den Schilt 
her ist das Feldt rott, der Cirkel umbher ist 
tunkel grau.

Zernecke odnosi ten herb do wizerunku w za
ginionej księdze radzieckiej (рад. 96)369. Steiner 
zaliczył tę tarczę do zaginionych (tab. 32a), po
dobnie jak Semrau w końcu XIX w.370

Pierwszym i jedynym przedstawicielem ro
dziny w radzie był Hartwig Lauke (Lowke, Lunke), najpierw ławnik (1421-1422), 
a następnie rajca Starego Miasta Torunia (1422-1429)371.

зев др'р j<^ jp j j .  ХП, t. 7, s. 148, nr 68 [Lavke]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
tab. 32a, nr 40 (70) [v. Laucke]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 60v, nr 70 (ryc. 68 — Lawke); MNK, 
s. 151 (541) [v. Laucke].
309 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
570 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
371 R. Czaja, Urzędnicy, nr 552, 287 — tu z niewiadomych przyczyn wykazany jako dwie 
różne osoby.
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Austen: 68. Lavke Zernecke: 70. Lawke

Steiner: 70. V. Laucke Schultz: nienumerowany [N31] 
V. Laucke
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Q_9

Opis: tarcza dwudzielna w pas, w polu 
górnym złotym dwa skrzydła orle czarne, 
w polu dolnym czarnym szpon orli złoty.'
W klejnocie dwa skrzydła orle czarne 
nad hełmem z koroną i labrami złotymi 
i podbiciem czarnym.

Herbarz Austena (s. 150, nr 69): Pekaw.
Die Fligel aus der Kronnen sein schwartz, 
im Schilde grund gel, die Fligel schwartz, 
unden der Fus gel, die Grundt schwartz,
Helmdecke halb gel und halb schwartz, 
umb den Schildt rum weis.

Zernecke przedstawił pole dolne jako srebrne,
a szpon orli złoty, a Steiner nadał ba rwę srebrną polu górnemu. Tarcza była 
zapewne wzorowana na herbie z zaginionej księgi radzieckiej (рад. 173)* 373. Wi
siała w ratuszu zarówno w poł. XVIII w. (Steiner, tab. 31a), jak też jeszcze w koń
cu XIX w.374 Herb jest zapewne wzorowany na herbie Trostów (zob.), z którymi 
Peckawowie byli spowinowaceni przez małżeństwo Jana z Matyldą Trost.

Miejsce tarczy w panteonie wynikało z chronologii zasiadania w radzie 
Gobila Peckaw, rajcy w 1423 r.375

зга ApTi Kat ц XII, t. 7, s. 150, nr 69 [Pekaw]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31a, nr 30 (71) [v. Pekau]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 60v, nr 71 (ryc. 69 — Pekaw); MNK, 
s. 125 (515) [von Pekau],
373 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
374 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
373 Był ławnikiem w latach 1419-1420 i rajcą w 1423 r. -  R  Czaja, Urzędnicy, nr 545, 
292.
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Austen: 71. Pekaw Zernecke: 69. Pekaw

Steiner: 71. V. Pekau Schultz: 25. Von Pekau
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<Lf>

Opis: w polu błękitnym skos lewy srebrny, 
na nim pałka złota.

Herbarz Austena (s. 152, nr 70): Von
Wege. Der Balken ist weis, der Schildt ist 
grau, das Feldt ist tunkel braun.

Zernecke namalował pole zielone, a nie błękit
ne i skos przedzielony — być może pozostałość 
po wcześniejszej strzale. U Steinem na skosie le
wym strzała czerwona grotem w lewo, zapewne 
zgodnie z pierwotnym wyglądem tarczy. Na obra
zie epitafijnym Mikołaja Kopernika ojca w Colle
gium Maius w Krakowie widnieje herb, który też 
przypisywany jest rodzinie vom Wege, w którym 
w polu srebrnym skos czarny, a na nim miecz 
srebrny* 377. Szare pole w herbarzu Austena było, 
zapewne podobnie jak w innych wypadkach, 
efektem wyblaknięcia pierwotnej barwy — błę
kitnej. Tam skos bez strzały czy miecza. W zaginionej księdze radzieckiej od
powiadał tarczy herb z рад. 156378. Tarcza wisiała jeszcze w ratuszu w połowie 
XVIII w. (Steiner, tab. 31 a) i w końcu XIX w.379

зге APT) Kat jj 2̂ t  s 152, nr 70 [von Wege]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31 a, nr 29 (72) [von Wege]; В Gd PAN, Ms. 1370, к. 60v, nr 72 (ryc. 70 — von Wege), 
MNK, s. 125 (515) [v. Wege],
377 M. Gumowski, H erbarz, s. 178.
378 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
379 A. Semrau, G rabdenkm äler, s. 58.
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Na pieczęci Ludolfa vom Wege, mieszczanina z Münster, z 1365 r„ wid
niał herb, gdzie w tarczy skos lewy, na którym trzy koła młyńskie o czterech 
dzwonach380.

Tarcza umieszczona w tym miejscu zgodnie z datą awansu do rady Tylma- 
na vom Wege381.

380 Die w estfälischen  Siegel d es  Mittelalters, Bd. 4, s. 71, Tat. 161, nr 18; W appenbuch  
des  westfälischen Adels, Bd. 2, Tat. 329.
381 Był on ławnikiem (1430-1431), rajcą (1431-1446) i burmistrzem Starego Miasta To
runia (1446-1454) — R. Czaja, Urzędnicy, nr 575, 304, 46.
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e_9

Opis: w polu czerwonym krokiew srebrna, 
pod nią gwiazda złota.

Tarcza przerysowana jedynie przez Steinera 
i Austena, chociaż ten drugi umieścił ją w miej
scu, gdzie powinna znajdować się inna wersja 
tego herbu (zob. herb nr 68). Rysownik z 1688 r. 
uznał widocznie oba herby za identyczne i przed
stawił tylko jedną, jego zdaniem poprawniejszą 
wersję. U Zerneckego — mimo iż wspomniano 
o istnieniu dwóch tarcz należących do rodzi
ny von Birken — prezentowany jest tylko herb 
nr 68 (zob.), różniący się barwą pola oraz kształ
tem i kolorem krokwi. Już Steiner znał tarczę jedynie z wcześniejszego odrysu 
umieścił ją w grupie zaginionych w połowie XVIII w. (tab. 32a).

Swoje miejsce w panteonie tarcza zawdzięczała awansowi do rady Rotgera 
von Birken w 1440 r.382 383

382 Toruń i miasta ziemi chełmińskiej, tab. 32a, nr 41 (73); MNK, s. lo t (o41) [v. Birc-
Tz0n]
383 Był on kolejno ławnikiem (1438-1440). rajcą (1440-1447) i burmistrzem Starego 
Miasta Torunia (1447-1471) -  R Czaja, Urzędnicy, nr 594, 319, 4 1.
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Austen: nie występuje Zernecke: nie występuje

Steiner: 67 i 73. V. Birken Schultz: nienumerowany [N32] 
V. Bircken (2)

W Herbarzu Austena brak tej tarczy.

(rysunek pod 73, ale wyobrażenie ze Steinera 1)
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Opis: tarcza dwudzielna w słup, w polu 
prawym złotym połuorzeł czarny, w polu 
lewym srebrnym ostrzew złoty w słup,
0 trzech sękach z każdej strony.

Herbarz Austena (s. 156, nr 72): Knoff.
Der Adler ist schwartz, der Schildt gel, 
das Holtz ist gel, die Grund weis, das Feldt 
umbher ist rott.

Zernecke, odmiennie niż w herbarzu Austena
1 u Steinera, przedstawił w herbie ostrzew brą
zowy. Wskazał na pierwowzór tarczy w zaginio
nej księdze radzieckiej (рад. 149)* 385. Herb ten jest 
przestawiony na pieczęci Wawrzyńca Knoffa z 1513 r.386 Knoffowie przejęli ten 
herb od rodziny Schotdorffów (zob.) po kądzieli — Gerhard Knoff (jT483) był 
ożeniony z Dorotą Schotdorff.

Tarcza z tym herbem wisiała jeszcze w ratuszu toruńskim w połowie 
XVIII w. (Steiner, tab. 31) i w końcu XIX w.387

ж  A p T i  K a t  j j  d z  X j i  t  7 (  s  156, nr 72 [Knoff]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31, nr 27'(74) [v. Knoff]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 60 v, nr 74 (ryc. 72 -  Knoff); MNK, 
s. 125 (515) [von Knoff],
385 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63. m w . , ,
386 B. Engel, s. 4, Taf. I, nr 36; APT, Kat. I, nr 2806: Gespaltene Tartsche, rechts em hal
ber Adler, links ein senkrechter Ast..
387 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Austen: 74. Knoff Zernecke: 72. Knoff

Steiner: 74. V. Knoff Schultz: 28. Von Knoff
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Opis: tarcza dwudzielna w pas, w polu 
górnym srebrnym pół kozła wspiętego 
błękitnego, w polu dolnym czerwonym tylna 
część lwa wspiętego srebrnego.

Herbarz Austena (s. 158, nr 73):
Zigenhals. Der ober halbe Zigebog ist gro, 
das halb Feit weis, das ander Thel des Bekes 
ist die Zige weis undt der halbe Schilt rot, 
das Feldt weis. Es sicht mich dofir an das 
Obertel ein halbe Zige, das Undetel ein 
halber Lebe ist.

Podobnie jak w przypadku rodziny „von Birken" 
istniały dwie tarcze z herbem Ziegenhalsów. Po pierwszej jednak (nr 67) pozo
stała tylko informacja u Zerneckego i pusta tarcza u Steinera. We wszystkich 
trzech odrysach prezentowana jest druga odmiana herbu tej rodziny. U Stei
nera jednak tylna część lwa przedstawiona jako złota, górna część kozła bez 
wyraźnie zaznaczonej barwy. Zernecke wskazał na pierwowzór tarczy w za
ginionej księdze radzieckiej (рад. 1-49)388 389 390. Na pieczęci Bernarda Ziegenhalsa 
z 1405 r. wyobrażona została jedynie głowa i szyja kozła300.

Tarcza przetrwała przenosiny do ratusza (Steiner, tab. 31 a), wisiała tam 
jeszcze w końcu XIX w.391 Zaginęła w XX w.

388 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 158, nr 73 [Zigenhals]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31 a, nr 35 (75) [v. Ziegenhals]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 61, nr 67 u. 75 (ryc. 73 — Zigen
hals); MNK, s. 127 (517) [von Ziegenhals].
389 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
390 M. Gumowski, H erbarz, s. 188-190; APT, Kat. I, nr 528.
391 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Austen: 67 i 75. Zigenhals Zernecke: 73. Zigenhals

Steiner: 75. V. Ziegenhals Schultz: 34. Von Ziegenhals
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Q _9

Opis: tarcza dwudzielna w pas, w polu 
górnym złotym pół orła w lewo czarnego, 
w polu dolnym błękitnym trzy kule 
srebrne w dwóch rzędach (2+1).
W klejnocie pół orła w lewo czarnego 
nad hełmem z toczenicą i labrami złotymi 
o podbiciu czarnym.

Herbarz Austena (s. 160, nr 74):
Trost. Die Effel weis, Grundt grau, Adler 
schwartz, Grunt gel, Helmdecke gel undt 
schwartz, über dem Heim ydem, Grundt 
umbher weis.

Zernecke odnosi ten herb do wizerunku w za
ginionej księdze radzieckiej (рад. 109)392 393. Herb ten Trostowie przejęli po ro
dzinie „von Putten. Nad drzwiami kamienicy przy ul. Szerokiej nr 28 wisiał 
podobny herb, ale zamiast kul były w polu dolnym trzy róże. Podobnie wygląda 
herb na epitafium Trostów ze sceną Ukrzyżowania w kościele św. Janów394. 
Także Zernecke kładzie w polu dolnym trzy róże. W takiej wersji godło herbu 
jest identyczne z herbem rodziny „von Putten" (zob. nr 25). Różni się jedynie 
stroną, w którą zwrócona jest głowa orła, barwą pola dolnego — u Puttenów 
czarne, u Trostow srebrne, i kolorem róż — u Puttenów srebrne, u Trostów 
złote. Trostowie nie byli bezpośrednio spokrewnieni z rodziną „von Putten". 
O odziedziczeniu herbu zadecydowało przejęcie przez Trostów na początku 
XVI w. dawnej kamienicy należącej do Puttenów (przy ul. Szerokiej, nr 28)

392 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 160, nr 
tab. 31a. nr 34 (76) {V. Trost]; BGd PAN, 
s. 127 (517) [von Trost],
393 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.

74 [Trost]; Toruń i miasta ziemi chełmińskiej, 
Ms. 1370, k. 61, nr 76 (ryc. 74 — Trost); MNK,

394 M. Gumowski, Herbarz, s. 170.
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Austen: 76. Trost Zernecke: 74. Trost

Steiner: 76. V. Trost Schultz: 35. Von Trost

i ostatecznie — zgoda rady miejskiej na przejęcie „odziedziczonego" wraz z ka
mienicą herbu395. Tarcza z tym herbem istniała jeszcze w końcu XIX w.396 Za
ginęła w pierwszej połowie XX w.

Kolejność ustawienia tarczy w kościele mariackim wynikała z chronologii 
wejścia do rady Jana Trosta (1461)397.

395 Tamże, s. 130.
396 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
397 Był kolejno ławnikiem staromiejskim (1454-1461), rajcą (1461-1472) i burmistrzem 
(1472-1481) — K. Mikulski, Urzędnicy m iejscy Torunia 1454-1650, Toruń 2001, nr 281, 
86,  10.
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Herb nr 77. S t o l l e ^ ^ _ _

CZP
Opis herbu: w polu srebrnym głowa 
jelenia czerwona.

Herbarz Austena (s. 162, nr 75): Stolle. Der 
Kop ist roth, das Feldt ist weis, umher grin.

Tarcza z tym herbem wisi nadal w Sali Miesz
czańskiej* 399. Zernecke odniósł tę tarczę do her
bu z zaginionej księgi radzieckiej (pag. 87)400. 
Herb ten znajduje się na płytach nagrobnej Hen
ryka Mochingera (fl617) i Marka Mochingera 
(T1625) — jako herby ich żon401. Nie mogły one 
jednak być podstawą dla herbu na tarczy, gdyż 
powstały już po ich zawieszeniu.

Kolejność tarczy w panteonie związana jest 
z chronologią objęcia urzędy rajcy nowomiej- 
skiego przez Bartłomieja Stolle (1456)402.

ж« др'|> Kat. jj  XII, t. 7, s. 162, nr 75 [Stolle]; Toruń i m iasta  ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31 a, nr 53 (77) [v. Stolle]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 61, nr 77 (ryc. 75 —  Stolle); MNK, 
s. 127 (517) [v. Stolle],
399 MOT, sygn. MT/M/376 — 59 x 45,5 cm.
400 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
41,1 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. И, 18-19.
402 Był rajcą nowomiejskim w latach 1456-1472 lub 3 — K. Mikulski, Urzędnicy, nr 79.
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Austen: 77. Stolle Zernecke: 75. Stolle

Steiner: 77. V. Stolle Schultz: 36. V. Stolle
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Herb nr 78. Krüger (1)«в

Opis: tarcza dwudzielna w stup. W polu 
prawym czarnym skrzydło orle srebrne, 
w polu lewym srebrnym skrzydło orle 
czarne. W klejnocie dwa skrzydła orle 
— czarne po prawej i srebrne po lewej 
stronie nad hełmem z toczenicą i labrami 
czarnymi z podbiciem srebrnym.

Herbarz Austena (s. 164, nr 76):
Kriger403 404 Die Fligel in der Kronen sein 
weis und schwartz ibennen ein, idem 
im Schilde ein Fligel im weisen Feit ist 
schwartz, der ander im schwartzen Felde 
ist weis, Helmdecke swartz und weis, das 
Feit umher ist weis.

Herb taki znajdował się też na płycie nagrobnej Henryka Krugera (f 1504)405 
i pieczęciach jego potomka Henryka Krügera (fi579) z 1571 i 1572 r.406 
Zernecke odniósł ten herb do wizerunku w zaginionej księdze radzieckiej 
(рад. 99)407. Tarcza ta wisiała jeszcze w ratuszu w połowie XVIII w. (Steiner, 
tab. 31a) i w końcu XIX w.408 Zaginęła w XX w. Identycznym herbem po
sługiwał się Jan Dantyszek, który uzyskał nobilitację wraz z takim herbem

403 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 164, nr 76 [Kriger]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskie], 
tab. 31a, nr 37 (78) [v. Kriger]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 61, nr 78 (ryc. 76 — Kriger); MNK, 
s. 131 (521) [v. Krieger],
404 Obok na marginesie wypisane nazwiska: Kriger, Lisman, Felckner, Trost, V. Allen, 
Kojen, V. d. Linde.
408 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 17, Nr 65, Tat. 7. Tutaj herb identyczny jak na tar
czy nr 63b — bez podziału.
406 APT, Kat. II, dz. IV, nr 9; M. Gumowski, H erbarz, s. 100-102.
407 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
408 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Austen: 78. Kriger Zernecke: 76. Kriger

Steiner: 78. V. Kriger Schultz: 42. V. Krieger

w 1516 r.409 Podobnego herbu używała gdańska rodzina Bornbachów, z tym 
że w polu prawym srebrnym skrzydło czerwone, a w polu lewym czerwo
nym skrzydło srebrne. Herb taki uzyskał wraz z przywróceniem szlachectwa 
w 1589 r. Jerzy Bornbach, mieszczanin gdański i dworzanin królewski 410.

Kolejność zawieszenia herbu związana była z datą wyboru do rady Henry
ka I Krügera (1473)411.

409 Album arm orum , nr 92; J. Szymański, H erbarz rycerstw a polskiego z XVI wieku, 
Warszawa 2001, s. 50.
410 Album arm orum , nr 478.
411 Był kolejno ławnikiem (1471-1473), rajcą (1473-1483) i burmistrzem (1483-1504) — 
K. Mikulski, Urzędnicy, nr 310, 96, 15.
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(o_9

Opis: tarcza dwudzielna w słup. W polu 
prawym złotym połuorzeł czarny, w polu 
lewym czarnym ostrzew złoty w słup o dwóch 
sękach z prawej i dwóch sękach z lewej 
strony. W klejnocie dwa proporce czarno- 
-białe w rozstaw nad hełmem z koroną 
i labrami czarnymi z podbiciem złotym.

Herbarz Austena (s. 166, nr 77):
Schotdorff. Das Feit im Adler gel, der Adler 
schwartz, das Holtz gel, das halbe Schildt 
swartz, die Fenlein gel undt schwartz, 
Helmdeck schwartz und gel, das Feldt weis.

Zernecke wskazał na pierwowzór tarczy w zaginionej księdze radzieckiej 
(pag. 160)*b. Herb ten został potem przejęty po kądzieli przez Knoffów 
(zob. herb nr 74) z pewnym odmienieniem barw godeł i pól. Tarcza z tym herbem 
wisiała jeszcze w ratuszu w końcu XIX w.412 * 414, zaginęła w pierwszej połowie XX w.

Herb ten znany jest z kilku pieczęci415. Został on ufundowany przez Kry
stiana Schottdorfa jako witraż w kościele NMP, który nadal znajduje się w zbio
rach MOT416. Tenże Krystian umieścił też swój herb w 1578 r. na kamienicy 
przy Rynku (nr 5) na wysokości drugiego piętra oraz nad kominkiem we
wnątrz tego domu417.

412 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 166, nr 77 [Schotdorff]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31 a, nr 52 (79) [v. Schotdorff); BGd PAN, Ms. 1370, k. 61, nr 79 (ryc. 77 —  Schottorf);
MNK, s. 129 (519) [von Schottdorff].
414 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
414 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
415 APT, Kat. II, dz. VI, t. 6, к. 455; t. 11, к. 18v; t. 12, k. 42v, 46v. Zob. M. Empel, Patrycjat 
toruński i jego herby od XIII w. do 1793 r., Toruń 2003 [mps], s. 79.
416 M. Gumowski, H erbarz, s. 151.
417 Dziś w muzeum — MOT, sygn. MS/S/654.
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Austen: 79. Schottorf Zernecke: 77. Schotdorff

Steiner: 79. V. Schottdorff Schultz: 37. Von Schottdorff
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Q _9

Opis: w polu srebrnym dwie 
przekrzyżowane belki łamane czerwone.

Herbarz Austena (s. 168, nr 78): Rake. 
Das Kreutze rott, die Grunt weis.

Herb ten w nieco odmienionej postaci mógł być 
przejęty od rodziny Weise, pieczętującej się dwo
ma podestami schodkowymi czerwonymi od 
skrajów w polu srebrnym, które układały się 
w kształt podobny do godła herbu Rake418 419. Godło 
takie znajdowało się na pieczęci Macieja Weise 
z 1447 r.420 Pierwszy z przedstawicieli tej rodziny 
w Toruniu Jan Rake (ok. 1380 — 1450) ożenił się 
po raz drugi z Małgorzatą Weise, z ręką której 
mógł przejąć ten herb.

Zernecke wskazuje na pierwowzór tarczy 
w zaginionej księdze radzieckiej (рад. 130)421 422. Tarcza 
wisiała jeszcze w ratuszu w połowie XVIII w. (Stei
ner, tab. 31a) i w końcu XIX w/*22 Zaginęła w XX w.

418 ApT; Kat. (-[г. XII, t. 7, s. 168, nr 78 [Rake]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31a, nr 38 (80) [v. Racke]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 61, nr 80 (ryc. 78 —  Rake); MNK, 
s. 131 (521) [von Rake],
419 Por. K. Mikulski, K. Kopiński, H erbarz patiyejatu  toruńskiego, t. 1, Toruń 2008, 
s. 226-227; M. Gumowski, H erbarz, s. 180.
420 B. Engel, s. 23, Tat. IV, nr 250; APT, Kat. I, nr 1038: Rechtsgelehnter Dreiecksschild, 
im Stufenschnitt geviertet: Stechhelm nach rechts mit Decken: Kleinod ein bärtiger Kopf 
mit ausgestreckter Zunge.
421 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
422 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Austen: 80. Rake Zernecke: 78. Rake

Steiner: 80. V. Racke Schultz: 43. Von Rake

Na kolejność zawieszenia miała wpływ data wyboru jedynego przedstawi
ciela rodziny Fryderyka Rake do rady toruńskiej (1475)423.

423 Był ławnikiem (1461-1475) i rajcą staromiejskim (1475-1481) — K. Mikulski, Urzęd
nicy, nr 297, 98.
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<̂ _9

Opis: w polu czerwonym pas srebrny, na 
którym trzy róże czerwone. W klejnocie 
trzy róże czerwone na gałązkach zielonych, 
każda z trzema liśćmi w rozstaw, nad 
hełmem z toczenicą i labrami srebrnymi 
z podbiciem czerwonym.

Herbarz Austena (s. 170, nr 79): Lisman 
Die Rosen sampt den zwe halben Felden 
im Schilde sindt rott, der Balken zwischen 
Rosen weis, Helmdecke weis undt rott.
3 Rosen auff Helm rott, Stenglein grin, das 
Feit tunkel gro.

Zernecke wskazał na pierwowzór tego herbu 
w zaginionej księdze radzieckiej (pag. 165)424 425. Być może herb ten był swego ro- 
dzaju uproszczeniem herbu, który Lisemonowie przejęli po kądzieli po rodzi
nie „vom Loe" — Jan Liseman ożenił się z jedyną córką Jana vom Loe (j-1460). 
W herbarzach gdańskich umieszczano często herb Lisemanów bardzo podob
ny do herbu rodziny „vom Loe". Przedstawia on w tarczy czwórdzielnej, w polu 
pierwszym i czwartym czarnym, drugim i trzecim srebrnym, pas czerwony, 
na którym trzy róże. Nad hełmem trzy róże srebrne na łodyżkach zielonych, 
z dwoma listkami każda426.

424 App {̂ at. II, dz. XII, t. 7, s. 170, nr 79 [Lisman]; Toruń i m iasia  ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31 a, nr 39 (81) [v. Lißmann]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 61, nr 81 (ryc. 79 —  Lisman); 
MNK, s. 133 (523) [von Lissmann].
425 BGd PAN, Ms. 1370, k. 59, 63; Toruń i m iasta  ziem i ch ełm iń skie j tab. 32, nr 24 (27).
42ь M. Gizowski, H erby patrycjatu gdańskiego, Gdańsk 1999/2000, s. 376—377 (tu herb 
Lisemanów — w polu czerwonym pas srebrny, na którym trzy róże czerwone), 378-379 
(tu opisany wyżej herb Lisemanów podobny do herbu rodziny „vom Loe ).
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Austen: 81. Lisman Zernecke: 79. Lisman

Steiner: 81. V. Lißmann Schultz: 44. Von Lißmann

Tarcza wisiała w ratuszu toruńskim w połowie XIX w. (Steiner, tab. 31a) 
i w końcu XIX w.427 Zaginęła w XX w.

Jej miejsce w poczcie wynikało z chronologii wejścia do rady Jana Lise- 
mana (1482)428.

427 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
428 Był kolejno ławnikiem (1470-1482), rajcą staromiejskim (1482-1502) i burmistrzem 
(1502-1519) — K. Mikulski, Urzędnicy, nr 308, 105, 18.
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(э_9

Opis: pole dwudzielne w słup, prawe 
srebrne, w polu lewym błękitnym pół lilii 
srebrnej. W klejnocie toczenica podzielona 
w słup, z prawej srebrna, z lewej pół lilii 
w polu błękitnym, nad hełmem z toczenicą 
i labrami srebrnymi z podbiciem błękitnym.

W herbarzu Austena wyrwana karta z tym her
bem. Zernecke uzupełnia informacje z pozo
stałych dwóch herbarzy — wskazuje, że herbu 
tego używała też rodzina Schererów. Być może 
dopiero od nich przejęła go rodzinie Lillige. Za 
pierwowzór tarczy posłużył herb ujęty w zagi
nionej księdze radzieckiej (pag. 89)4*30. Tarcza 
istniała jeszcze w połowie XVIII w. (Steiner, 
tab. 31a) i w końcu XIX w/*31 Zaginęła w XX w.

Kolejność w panteonie związana jest z datą wyboru do rady toruńskiej 
Mikołaja Lillige (1484)429 430 431 432.

429 Toruń i m iasta  ziem i chełm ińskiej, tab. 31a, nr 49 (82) [v. Lilien]; BGd PAN, Ms. 1370, 
k. 61, nr 82 (ryc. 80 — Lilien), к. 63 — ryc. 80 — Lilien auch Scherer; MNK, s. 131 (521) 
[Lilien],
430 BGd PAN, Ms. 1370, k. 61, nr 81.
431 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
432 Był kolejno ławnikiem (1482-1484) i rajcą staromiejskim (1484-1495) — K. Mikul
ski, Urzędnicy, nr 321, 106.
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W herbarzu Zernecke: 82. Lilien
Austena wyrwana karta

Steiner: [80] V. Lilien Schultz: 40. V. Lilien
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($L9

Opis: tarcza dwudzielna w pas.
W polu górnym błękitnym gwiazda złota, 
w polu dolnym czerwonym pas srebrny. ’
W klejnocie — nad hełmem z toczenicą 
i labrami w kształcie płaszcza czerwonymi 
z podbiciem srebrnym — dwa rogi 
myśliwskie: czerwono-srebrny i srebrno- 
-czerwony, między którymi gwiazda złota.

Jedna z tarcz, które zachowały się do dnia dzisiej
szego i zdobią ściany Sali Mieszczańskiej w to
ruńskim ratuszu433 434. U Steinera brak złotej gwiaz
dy w klejnocie. Zernecke wskazuje na pierwowzór 
tego herbu w zaginionej księdze radzieckiej 
(рад. 170)435. W herbarzu Austena wyrwana została 
karta z tym herbem. Herb znany z licznych za
bytków heraldycznych i epigraficznych. Z okre
su przed powstaniem zbioru tarcz pochodzi m.in. 
płyta grobowa Franciszka Eske (fl552436) i epi
tafium Strobandów w kościele mariackim, gdzie 
znajduje się też herb Małgorzaty Esken, żony Jana 
Strobanda (tl585)437 438.

Kolejność zawieszenia tarczy wynikła z chronologii wejścia do rady Era
zma Eskena (1484)43S.

433 Toruń i m iasta  ziem i chełm ińskiej, tab. 31a. nr 41 (83) [v. Esken]; BGd PAN, Ms. 1370, 
k. 61, nr 83 (ryc. 81 — Esken).
434 MOT, sygn. MT/M/384 — 59 x 50 cm.
435 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
436 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 16, Nr 58.
437 Tamże, s. 28—29.
438 Był ławnikiem (1483-1484) i rajcą staromiejskim (1484-1493) — K. Mikulski, Urzęd
nicy, nr 323, 107.
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[81] W herbarzu Austena Zernecke: 83. Esken
wyrwana karta

Steiner: 83. V. Esken Schultz: nie występuje

218
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Herb nr 84. Kochański (Ogończyk)439

Opis: w polu czerwonym na barku 
srebrnej połutoczenicy takaż rogacina 
w słup. Nad hełmem z labrami 
z pokryciem czerwonym, a podbiciem 
srebrnym, w klejnocie para wzniesionych 
ramion w rękawach czerwonych, 
trzymających u góry pierścień złoty.

To szlachecki herb Ogończyk, przejęty przez 
Jana Schaffem (JT575)440 wraz z nazwiskiem 
Kochański w niejasnych okolicznościach441, 
z ta różnicą, że w klejnocie dłonie złączone, 
a w nich złoty pierścień. Samo pojawienie się 
tej tarczy w zestawie zawierającym wyłącznie 
herby rodzin radzieckich jest zagadkowe. Być może stało się tak dzięki wpły
wom Jakuba Koye, męża Katarzyny Kochańskiej al. Schaffer (córki Jana), który 
chciał może w ten sposób „uprawomocnić" szlacheckie pochodzenie żony. Tar
cze z herbami Kochańskich i Koyenów sąsiadują ze sobą. Jest bardzo prawdo
podobne, że herb Kochańskich zawisnął na miejscu, w którym miał wisieć po
czątkowo herb rodziny Kranichów (chronologicznie powinien wisieć po tarczy 
z herbem Koyenów). Zernecke wskazał na pierwowzór tej tarczy w zaginionej 
księdze radzieckiej (рад. 174)442, mimo że w swoim zestawie rysunków herb ten 
pominął. Brak go też w herbarzu Austena ze względu na wyrwanie z rękopisu

439 Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 31a, nr 43 (84) [v. Kochański]; BGd PAN, 
Ms. 1370, k. 63v (tylko odniesienie do karty w księdze radzieckiej — pag. 174); MNK, 
s. 137 (537) [v. Kochański].
440 Jan Schaffer (al. Kochański) był jedynie ławnikiem staromiejskim w latach 1559- 
1571 —  K. Mikulski, Urzędnicy, nr 418.
441 M. Gumowski, H erbarz, s. 89-90.
442 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63v.
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Austen:
[84 — Kochański — wyrwana karta]

Zernecke: [84 — pominięty jako iden
tyczny z polskim herbem Ogończyk]

Steiner: 84. V. Kochanski Schultz: 48. V. Kochanski

m.in. tej karty. Tarcza z tym herbem przetrwała do dnia dzisiejszego443. Być 
może herb ten został dowieszony do panteonu dopiero w 1603 r.

443 MOT, sygn. MT/M/383 — 58 x 50 cm.
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Q _9

Opis: w polu srebrnym skos złoty, na nim 
ostrzew czarny o dwóch sękach z prawej 
i trzech z lewej strony, po obu stronach 
skosu dwie trąby myśliwskie czarne 
w złoto oprawne, ze sznurami złotymi, 
munsztukami i wylotami do siebie ukośnie 
leżącymi. W klejnocie ostrzew czarny 
w słup nad hełmem z koroną i z labrami 
złotymi z podbiciem czarnym.

Zernecke podaje jako pierwowzór tej tarczy 
wizerunek w zaginionej księdze radzieckiej 
(рад. 159)444 445. Tenże widział też pole herbu błę
kitne. Herb ten Koyenowie przejęli po kądzieli 
od Teudenkusów (zob. herb nr 43). Benedykt (I) Koye, protoplasta toruńskiej 
gałęzi rodziny, ożenił się z Katarzyną Teudenkus, córką Jana (II) flT475), i prze
jął herb należący do rodziny żony, która wygasła w linii męskiej na jej bracie 
— Janie (III) (jT492). W herbarzu Austena wyrwana karta z tym herbem.

Herb ten i szlachectwo zatwierdził Koyenom cesarz Maksymilian I, a po
tem jeszcze Rudolf II446. W 1577 r. Benedykt Koye otrzymał nobilitację polską 
od Stefana Batorego wraz z tym herbem447. Herb wisiał w ratuszu toruńskim 
jeszcze w końcu XIX w.448 Zaginął przed 1945 r.

444 Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 31a, nr 42 (85) [v. Koyen], BGd PAN, 
Ms. 1370, k. 61, nr 85 (ryc. 82 —  Koien); MNK, s. 135 (525) [Koye].
445 Tamże, k. 63.
446 AVA, Kohy 1606 (R): Kohy (Khoy, Kojen), Heinrich, Hans, aus Thorn, Adelstand., „von 
Gremnitz" Prag 03.04.1606.
447 Album arm orum , nr 395.
448 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Austen: [85 — Koyen, Zernecke: 85. Koien
karta zaginiona]

Steiner: V. Koyen Schultz: 47. V. Koye

Kolejność zawieszenia herbu związana z pełnieniem urzędu rajcy przez 
wspomnianego Benedykta I Koye (1491-1505)449.

449 Był najpierw ławnikiem (1483-1491), a potem rajcą staromiejskim (1491-1505) — 
K. Mikulski, Urzędnicy, nr 324, 111.
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Opis: w polu czerwonym trzy strzały 
w gwiazdę, jedna grotem do góry, dwie 
w prawo złote. W klejnocie trzy pióra 
strusie przebite strzałą złotą nad hełmem 
z labrami czerwonymi ze złotym podbiciem.

Tarcza z tym herbem zachowała się do dzisiaj* 451. 
W herbarzu Austena wyrwana karta z tym her
bem. U Steinera strzały złote grotami do góry, 
a w klejnocie dziewięć piór pawich w trzech 
rzędach. Z takim klejnotem herb ten występuje 
na płycie nagrobnej Jerzego Amenda (fl603), 
ożenionego z Magdaleną Boltze452. Tam jednak 
jedna strzała grotem w górę, a dwie do dołu. 
Zernecke wskazuje na analogiczny wizerunek 
w zaginionej księdze radzieckiej (рад. 163)453.

Jedynym rajcą z tej rodziny był Jan Boltze, 
który awansował do tego najwyższego organu 
władz miejskich w 1505 r.454

45° Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 31a, nr 45, (86) [v. Boltz]; BGd PAN, Ms. 1370, 
k. 61, nr 86 (ryc. 83 — Boltz); MNK, s. 139 (529) [von Boltz],
451 MOT, sygn. MT/M/382 — 60 x 46 cm.
452 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 15, nr 52, Tat. 5.
453 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
454 Był wcześniej ławnikiem (1501-1505), wreszcie rajcą staromiejskim (1505-1538) — 
K. Mikulski, Urzędnicy, nr 353, 126.
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Austen: [86 Bolh — karta zaginiona] Zernecke: 86. Boltz

Steiner: 86. V. Boltz Schultz: 50. Von Boltz
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Herb nr 87. Engelhart

Opis: w polu błękitnym głowica srebrna, 
pod nią gwiazda złota. Nad tarczą hełm 
z koroną i Iabrami o pokryciu błękitnym 
i podbiciu srebrnym. Klejnot nieznany.

U Zerneckego pole i głowica srebrne, gwiaz
da czerwona (?). Tenże wskazuje na pierwo
wzór tarczy w zaginionej księdze radzieckiej 
(рад. 177)455 456. W herbarzu Austena wyrwa
na karta z tym herbem. U Steinera głowica 
srebrna w polu błękitnym z gwiazdą złotą. Ta 
wersja jest najbardziej prawidłowa pod wzglę
dem heraldycznym, i zapewne była pierwot
na457. Tarcza z takim wizerunkiem miała ist
nieć jeszcze po 1733 r. (Steiner, tab. 31a), ale 
w końcu XIX w. nie wisiała już w ratuszu458.

Jedynym rajcą toruńskim z tej rodziny był Ludwik Engelhart w latach
1519-1523459.

455 porl!JKj i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 31 a, nr 44 (87) [Engelhard]; BGd PAN, 
Ms. 1370, k. 61, nr 87 (ryc. 84 — Engelhart); MNK, s. 139 (529) [von Engelhart].
456 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
457 M. Gumowski, H erbarz, s. 52.
458 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
459 Był wcześniej też ławnikiem staromiejskim (1511-1519) — K. Mikulski, Urzędnicy, 
nr 366, 138.
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Austen: [85. Engelhart Zernecke: 87. Engelhart
— karta zaginiona]

Steiner: 87. V. Engelhard Schultz: 49. Von Engelhart
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Opis: w polu złotym głowa wołu w lewo 
skos przebita mieczem, sztychem w górę.

Herbarz Austena (s. 182, nr 91? iub
85?): Rüdiger. Das Feit ist gel, Osenkopf ist 
Schwartz.

U Steinera opisany pod nr. 88 jako pierwszy 
z herbów należących do Riidigerów. W herbarzu 
Austena i u Zerneckego kolejność herbów prze
stawiona — najpierw podany herb znajdujący 
się u Steinera pod nr. 93 (Austen — nr [86], Ze- 
rencke — nr 88), a potem dopiero (odpowiednio 
nr [91] i 93) herb wyżej opisany. Herb ten (Po
mian odm.) uzyskał w 1552 r. Łukasz Rüdiger,
adoptowany do herbu przez Krzysztofa Sokołowskiego, Wacława Tchorzew
skiego oraz Kacpra i Mikołaja Kaczkowskich460 461. Tarcza z tym herbem prze
trwała do dzisiaj — wisi w Sali Mieszczańskiej toruńskiego ratusza462.

Pierwszym rajcą toruńskim z tej rodziny był Jan Rüdiger w latach 1520- 
1533463.

460 APT, Kat II dz XII t 7 s 182, nr 91? [dop. 85] [Rüdiger]; Toruń i m iasta ziem i ch e ł
mińskiej, tab. 31 a, nr 48 (88) [v. Rüdiger]; В Gd PAN, Ms. 1370, k. 61 v, nr 93 (ryc. 94 -  Ri- 
diger); MNK, s. 129 (519) [v. Riedliger],
461 Album arm orum  nr 226.
462 MOT, sygn. MT/M/389 — 60 x 50 cm. .
466 Wcześniej był ławnikiem staromiejskim (1501-1520) -  R. Mikulski, Urzędnicy.
nr 351, 143.
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Austen: [91 — karta zaginiona] Zernecke: 93. Ridiger

Steiner: 88. V. Rüdiger Schultz: 38. V. Rüdiger
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Herb nr 89. Stroband464 * * 467 468

Opis: w polu srebrnym róża czerwona 
ze złotym dnem w wieńcu słomianym 
złotym. W klejnocie dwa rogi myśliwskie 
biało-czarne nad hełmem z toczenicą 
i labrami w kształcie płaszcza srebrnymi 
z podbiciem czarnym.

Herbarz Austena (s. 174, nr 87):
Stroband. Die Horner sein weiß undt 
Schwartz vortelt, das Bant ist gel, die Rose 
ist rot, Helmdecke ist weis undt Schwartz, 
der Schilt ist weis, Veit ist tunckel gro.

U Zerneckego pole tarczy czarne, labry czar
ne z podbiciem srebrnym. Podaje on też odpo
wiednik tego herbu w zaginionej księdze radzieckiej (pag. 167a, b)/*65. Podobnie 
jak w herbarzu Austena i u Steinera opisał ten herb Dachnowskk66. Tarcza 
z takim herbem istniała jeszcze w połowie XVIII w. (Steiner, tab. 31a), nie była 
już znana w końcu XIX w/*67

Pierwszym przedstawicielem rodziny w radzie toruńskiej był Krystian 
Stroband, piastujący ten urząd w latach 1527-153P68.

^  ć

464 дрт_ jj XII, t. 7, s. 174, nr 87 [Stroband]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31 a, nr 50 (89); BGd PAN, Ms. 1370, k. 61v, nr 89 (ryc. 86 —  Strobant); MNK, s. 129 
(519) [v. Stroband].
405 BGd PAN, Ms, 1370, k. 63.
460 J. K. Dachnowski, H erbarz, s. 410-411.
467 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
468 Wszedł do rady bez wcześniejszego stażu w ławie — K. Mikulski, Urzędnicy, nr 146.
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Austen: 89. Strobant Zernecke: 87. Stroband

Steiner: 89. V. Stroband Schultz: 39. V. Stroband
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Herb nr 90. Preuss

Opis: w polu czerwonym dwie kosy 
srebrne z półtorakrzyżem złotym ponad 
nimi. W klejnocie trzy pióra strusie, dwa 
czerwone i jedno srebrne pośrodku, nad 
hełmem z koroną i labrami srebrnymi 
z podbiciem czerwonym.

Herbarz Austena (s. 176, nr 88):
Preussen. Der Schildt ist roth, das Kreutze 
weiß, die Senße weiß, auff dem Helm die 
mitler Feder weiß, die andern roth, die 
Helmdecke weiß und troth, das Feldt weiß.

Herb podobny nieco do szlacheckiego herbu 
Prus II (gdzie dwie wilczekosy ostrzami w górę), 
z innym klejnotem — w herbie Prus II w klej
nocie zbrojne ramię z mieczem oduczonym469 470. Odmienny też od herbu, który 
uzyskał Krzysztof Preuss (Pannonius) wraz z nobilitacją w 1578 r. Tam w polu 
błękitnym trojwzgórze zielone, zza którego wyskakujący lew złoty z szyją prze
szytą strzałą srebrną. Hełm otwarty z koroną złotą i labrami błękitnymi z podbi
ciem złotym. W klejnocie lew wyskakujący z szyją przeszytą strzałą4'1. Krzysztof 
Preuss (al. Preiss), sekretarz toruński, nie był spokrewniony z patrycjuszowską 
rodziną toruńskich Preussów. U Zerneckego wizerunek pominięty, zapewne ze 
względu na podobieństwo do szlacheckiego herbu Prus II. Tarcza z tym herbem 
przetrwała do dzisiaj w ratuszu toruńskim472.

469 др'р Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 176, nr 88 [Preussen]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31a, nr 54 (90) [v. Preussen); MNK, s. 141 (531) [v. Pruss s. Preyss],
470 J. Szymański, H erbarz rycerstw a polskiego  z XVI w., s. 229-230.
471 Album arm orum , nr 413: J. Szymański, H erbarz rycerstw a polskiego z XVI w., s. 227.
472 MOT, sygn. MT/M/380 — 60 x 47 cm.
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Austen: 88. Prevssen Zernecke: [90 Preussen
— pominięty jako identyczny 

z herbem szlacheckim]

Steiner: 90. V. Preussen Schultz: 54. V. Pruss s. Preyss

Pierwszym rajcą toruńskim z tej rodziny był Wawrzyniec Preuss w latach 
1547-1572473.

473 Wcześniej był członkiem III Ordynku (1523) i ławnikiem staromiejskim (1540-1547) 
— K. Mikulski, Urzędnicy, nr 906, 394, 160.
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Opis: w polu czerwonym skos srebrny, na 
którym trzy róże czerwone. W klejnocie 
jednorożec wyskakujący srebrny nad 
hełmem z koroną i labrami srebrnymi 
o podbiciu czerwonym.

Herbarz Austena (s. 178, nr 89): Die
Rosen rot, das Feit im Balken weis, beide 
tel im Schildt schwartz, Helmdecken weis, 
roth, zwartz, ein Horn aus der Kronnen 
weis, das Feit grau.

Istnieje rozbieżność przekazów odnośnie do 
barw herbu — w herbarzu Austena skos jest 
srebrny, a róże w nim czerwone, zaś u Zew 
neckego i Steinera skos jest czerwony, a róże 
srebrne. Takie też barwy znajdowały się na wi
trażu, który znajdował się niegdyś w oknie sali 
posiedzeń rady w ratuszu, do dziś w zbiorach 
Muzeum Okręgowego w Toruniu. Zernecke 
wskazał jako pierwowzór herbu rysunek w za
ginionej księdze radzieckiej (рад. 162)474 475. Tar
cza z tym herbem zaginęła jeszcze przed 1733 
r. (Steiner, tab. 32a)476. Na płytach nagrobnych 
Marcina (f1590), Henryka (f 1617) i Marka (f1625)

474 APX (jz лщ  t 7( s 178, nr 89 [Mochinger]; Toruń i m iasta  ziem i chełm ińskiej,
tab. 32a, nr 42 (91) [v. Mochinger]; В Gd PAN, Ms. 1370, k. 61v, nr 91 (ryc. 87 — Mochin
ger); MNK, s. 151 (541) [v. Mochinger1.
475 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
470 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Austen: 89. Mochinger Zernecke: 89. Mochinger

Steiner: 91. V. Mochinger Schultz: nienumerowany [N33] 
V. Mochinger

Mochingerów477 oraz w genealogii Koyenów478 znajduje się herb tej rodziny 
zgodny z opisem w herbarzu Austena.

Pierwszym rajcą z tej rodziny był Marek Mochinger w latach 1549-1571479.

477 Tamże, s. 11-12, nr 13, 14, Taf. 3.
478 APT, Kat. II, dz. XII, t. 4.
479 Wcześniej ławnik staromiejski (1541-1549) — K. Mikulski, Urzędnicy, nr 395, 161.
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Opis: w polu srebrnym trzy kiście 
winogron błękitne w roztrój, między nimi 
trzy krzyże kawalerskie czarne. W klejnocie 
gałązka zielona z trzema kiściami winogron 
nad hełmem z toczenicą i labrami 
srebrnymi z podbiciem niebieskim.

Herbarz Austena (s. 180, nr 90): Die
Trauben sein blau, der Schilt ist weis, die 
Grunt ist tunkel grau, Helmdecke weis und 
blau, 3 Kreutze schwartz.

Zernecke nie podał odnośnika dla tego herbu 
w zaginionej księdze radzieckiej — zapewne 
został on „dowieszony" w 1603 r„ gdyż pierwszy 
rajca z tej rodziny Fabian został wybrany na ten urząd w 1600 r/*81, a więc już 
po zawieszeniu herbów w kościele mariackim. Tarcza z tym herbem została 
według Steinera przeniesiona do ratusza w 1733 r. (Steiner, tab. 31a), ale w koń
cu XIX w. już nie istniała480 481 482.

480 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 180, nr 90 [TenckeJ; Toruń i m iasta  ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31a, nr 40 (92) [v. Tengk]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 61 v, nr 92 (ryc. 93 — Tenke); MNK, 
s. 133 (523) [Tencke],
481 Fabian Tenck był ławnikiem przedmiejskim (1597—1598), ławnikiem staromiejskim 
(1598-1600), rajcą (1600-1610) i burmistrzem (1610-1613) — K. Mikulski, Urzędnicy, 
nr 761, 462, 209, 43.
482 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Austen: 90. Tencke Zernecke: 92. Tenke

Steiner: 92. V. Tengk Schultz: 45. Tencke
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Opis: w polu dwudzielnym w słup w prawym 
srebrnym trzy skosy czerwone; w lewym 
czerwonym ramię zbrojne srebrne, dzierżące 
hak rybacki złoty. Nad hełmem korona,
Iabry z pokryciem czerwonym i podbiciem 
srebrnym, w klejnocie ramię zbrojne srebrne 
dzierżące hak rybacki złoty. W późniejszych 
przedstawieniach ręka zbrojna w klejnocie 
umieszczana była między dwoma skrzydłami 
orlimi srebrno-czerwonymi.

Herbarz Austena (s. 172, nr 86): Die Balken 
rot und weis, der Arm ist harnis halb, Schilt 
rott, Helmdeck rot und weis, das Feit weis.

W herbarzu Austena i u Zerneckego podany wcześniej (nr 86 i 88). Zapewne 
podczas renowacji tarcz zamieniono miejscami dwa herby Riidigerów (zob. herb 
nr 88). Zernecke wskazuje na pierwowzór tej tarczy w zaginionej księdze ra
dzieckiej (pag. 161a, b)483 484. Tarcza z tym herbem miała być — według Steinera 
— powieszona w 1733 r. w ratuszu (Steiner, tab. 31a), ale w końcu XIX w. już 
nie istniała485. Trzej bracia, Augustyn, Jakub i Maciej Rüdiger, otrzymali nobi
litację wraz z tym herbem w 1570 r.486 Rok wcześniej podobny herb (w polu 
czerwonym zbrojne ramię z hakiem rybackim w ręku złotym, nad tarczą hełm 
z labrami czerwonymi z podbiciem srebrnym, w klejnocie dwa skrzydła orle, 
prawe czerwone i srebrne, lewe — srebrne i czerwone, a między nimi ramię

483 ApTi j^at. II, dz. XII, t. 7, s. 172, nr 86 [Rüdiger]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskie], 
tab. 31 a, nr 51 (93) [v. Rüdiger]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 61 v, nr 88 (ryc. 85 —  Rüdiger); 
MNK, s. 139 (529) [v. Riediger],
484 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
485 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
488 Album  arm orum , nr 369, 370, 371; J. Szymański, H erbarz  rycerstw a po lsk iego  
z XVI w„ s. 255. Szymański zamiast trzech lewych skosów podaje trzy wręby.

1A
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Austen: 86. Rvdiger Zernecke: 86. Rvdiger

Steiner: 93. V. Rüdiger Schultz: 53. V. Riediger

zbrojne z hakiem rybackim — jak w godle) otrzymał Kasper Rüdiger z synami 
Janem, Kasprem i Salomonem487.

Pierwszym rajcą z tej rodziny był wspominany już wcześniej Jan Rüdiger 
w latach 1520-1533488. Może ten herb został zawieszony w związku z wyborem 
na rajcę jednego z wymienionych wyżej braci — Jakuba w 1590 r.489 Jego stryj 
Kasper był z kolei rajcą wcześniej — w latach 1564-1599490.

487 Album arm orum , nr 349; J. Szymański, H erbarz rycerstw a polskiego z XVI w., s. 255.
488 K. Mikulski, Urzędnicy, nr 143.
489 Był on ławnikiem staromiejskim (1576-1590), rajcą (1590-1591) i burmistrzem 
(1591-1609) — tamże, nr 436, 199, 40.
490 Tamże, nr 172.
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Opis: w polu dwudzielnym w pas, górnym 
czerwonym, dolnym błękitnym sierp 
o ostrzu srebrnym i rękojeści złotej.
W klejnocie dwa skrzydła orle, prawe 
złoto-błękitne, lewe złoto-czerwone, nad 
hełmem z koroną i labrami z pokryciem 
po prawej błękitnymi, a po lewej 
czerwonymi, z podbiciem srebrnym.

Herbarz Austena (s. 184, nr 92): Das
ober halb Schildt ist rott, das undertheil 
ist blau, das Eisen ist blau, der Stil gel, die 
ober Fligel, der zur rechten ist oben halb 
gel, unden halb rott, der zur linken ist oben 
halb gel, unden halb blauw, das Feldt ist 
weis. Dies ist die virde Reye.

Zernecke wskazał jej pierwowzór w zaginionej księdze radzieckiej (pag. 168)* 492. 
Tarcza z tym herbem zaginęła przed przeniesieniem do ratusza w 1733 r. 
(Steiner, tab. 32a)'493. Pierwszym i jedynym rajcą toruńskim z tej rodziny był 
Jakub Ludwik Dietz w latach 1541-1553494. Identyczny znak jest umieszczo- 
ny w środkowym polu (tarczy sercowej) herbu Josta Ludwika Decjusza, se
kretarza królewskiego i dyrektora mennic królewskich, brata Jakuba. Różni 
się on barwami od przedstawionego na tarczy toruńskiej: pole górne złote,

4M др'р Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 184, nr 92 [Dietz]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
tab. 32a, nr 43 (94) [v. Dietz]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 61 v, nr 94 (ryc. 89 — Tietz); MNK, 
s. 153 (543) [v. Dietz].
492 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
493 Nie istniała też w końcu XIX w. — A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
494 Był wcześniej ławnikiem staromiejskim (lo37—1541), a potem burmistrzem (1553— 
1558) — K. Mikulski, Urzędnicy, nr 390, 156, 29.
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Austen: 92. Dietz Zernecke: 94. Tietz

Steiner: 94. V. Dietz Schultz: nienumerowany [N34] V. Dietz

dolne — czarne, a sierp srebrny495. Herb taki Decjusz miał uzyskać przed 
1519 r. wraz z nobilitacją od cesarza Karola V496. Zamiana barw była zapewne 
dziełem wykonawców tarczy toruńskiej z końca XVI w.

495 Album arm orum , nr 132; J. Szymański, H erbarz rycerstw a polskiego z XVI w, War
szawa 2001, s. 52.
496 M. Gumowski, H erbarz, s. 47-48.
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Q_f>

Opis: tarcza trójdzielna, w polu pierwszym 
złotym dwie głowy orle czarne, w polu 
drugim srebrnym trzy jabłka czerwone 
w słup, w polu trzecim czerwonym trzy 
pasy srebrne. Nad hełmem korona i Iabry 
z pokryciem czarnym z prawej i czerwonym 
z lewej oraz z podbiciem srebrnym, 
w klejnocie dwa rogi myśliwskie — prawy 
czarno-srebrny, lewy — srebrno-czarny.

Herbarz Austena (s. 186, nr 93): Die
Balken sein rott undt weis, die Adler sein 
schwartz, die Grundt ist gei, die Apel 
sein golt, die Grundt weis, Helmdeck rot, 
gel, weis und schwartz, das Feldt gro, die 
Herner halb gel, halb swartz vor [...]

Herbem tym posługiwała się też rodzina Bottcherów, z której wywodził się 
jeden z rajców toruńskich z początku XVI w.497 498 Mimo iż Gumowski uważa, że 
herby te były jedynie do siebie podobne, to wydaje się, że Gretschowie przejęli 
ten herb od Bottcherów, może przez małżeństwo Macieja z córką Jana Böttche
rn, ławnika toruńskiego? Bracia Jan i Andrzej Gretschowie otrzymali nobilita
cję wraz z tym herbem w 1580 r/*99 Zernecke wskazuje na pierwowzór tej tar
czy w zaginionej księdze radzieckiej (рад. 164)500. Tarcza z tym herbem istniała 
jeszcze w końcu XIX w.501, zaginęła w pierwszej połowie następnego stulecia.

497 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 186, nr 93 [Gretz]; Toruń i m iasta  ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31 a, nr 36 (95) [Grätsch]; BGd PAN, k. 61v, nr 95 (ryc. 90 — Grötsch); MNK, s. 131 
(521) [v. Grätsch].
498 M. Gizowski, H erby patrycjatu gdańskiego, Gdańsk 1991, s. 94-95.
499 Album cwmorum, nr 424, 425; J. Szymański, H erbarz rycerstwa polskiego z XVI w., s. 81.
500 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
51,1 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Austen: 93. Gretz Zernecke: 95. Grötsch

Steiner: 95. V. Grätsch Schultz: 41. V. Grätsch
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Q_9

Opis: tarcza dwudzielna w pas, w polu 
górnym złotym liść lipowy zielony, 
dolne pole szachowane, czterorzędowe 
w cztery cegły złoto-czarne. Nad hełmem 
korona i labry z pokryciem czarnym 
i podbiciem złotym, w klejnocie postać 
męska w szachowanym czarno-złotym 
stroju z mieczem u boku i liściem lipowym 
w ręku.

W herbarzu Austena wyrwana karta z tym her
bem. Zernecke przytacza analogiczny wizeru
nek w zaginionej księdze radzieckiej (рад. 158)502 503.
Schachmanowie otrzymali w 1555 r. nobilita
cję z tym herbem od cesarza Ferdynanda I504.
Rodzina związana była z Gdańskiem. Do Torunia przeniósł się jedynie Łukasz 
Schachman, który został tutaj rajcą w 1564 r.505 Tarcza z tym herbem wisiała 
w ratuszu jeszcze w końcu XIX w.506, zaginęła przed 1945 r.

502 Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 31a, nr 47 (96) [Schachmann]; BGd PAN, 
Ms. 1370, k. 61v, nr 96 (ryc. 88 — Schachman); MNK, s. 139 (529) [von Schachmann].
503 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
504 дуд Schachtmann 1555 (R): Schachtmann, Hans, Melchior, Caspar, Lucas, Jacob, 
Brüder, Adstd., Wappen, Wien 06.12.1555.
505 Był wcześniej ławnikiem staromiejskim (1563-1564), potem rajcą (1564-1575) i bur
mistrzem (1575-1578) —  K. Mikulski, Urzędnicy, nr 421, 174, 34.

A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
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Austen: [94 — karta wyrwana] Zernecke: 96. Schachman

Steiner: 96. V. Schachmann Schultz: 52. Von Schachmann
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Opis: tarcza dwudzielna w pas. W polu 
górnym srebrnym lew wyskakujący w lewo 
srebrny, trzymający kwiat w łapach. W polu 
dolnym czerwonym trzy pasy srebrne.
Nad hełmem korona, Iabry z pokryciem 
srebrnym i podbiciem czerwonym, 
w klejnocie lew wyskakujący, jak w tarczy.

Herbarz Austena (s. 188, nr 95): Amend 
Der Schildt ist weiß, die Balcken roth, der 
Lewe gelbe, die Rose roth, die Helmdecke 
weiß und roth, das Feldt weiß.

Na pieczęciach Jerzego Amenda z 1578 r. i Fi 
lipa Amenda z 1620 r. zamiast pasów w polu 
dolnym są skosy w lewo507 508. W herbarzu Austena i u Zerneckego lew trzyma 
w łapie różę, u Zerneckego jest to serce. Zernecke odnosi ten herb do wize
runku w zaginionej księdze radzieckiej (рад. 166)509. Tarcza z takim herbem 
wisiała w ratuszu w końcu XIX w.510, zaginęła w pierwszej połowie XX w.

Jedynym rajcą toruńskim z tej rodziny był Jerzy Amend, który otrzymał 
wraz z braćmi nobilitację z tym herbem w 1566 r.511 Był on sekretarzem (1563- 
1571), ławnikiem staromiejskim (1571-1575), rajcą (1575-1590) i wreszcie bur
mistrzem (1590-1603)512.

507 ApX Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 188, nr 95 [Amend]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31a, nr 46 (97) [v. Amend]; BGd PAN, k. 61a, nr 97 (ryc.. 91 Amend), MNK, s. 139 
(529) [Am Ende],
508 M. Gumowski, H erbarz, s. 22.
509 BGd PAN, Ms. 1370, k. 63.
510 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
511 Album arm orum , nr 313.
512 К. Mikulski, Urzędnicy, nr 846, 430, 186, 39.
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Austen: 95. Amend Zernecke: 97. Amend

Steiner: 97. V. Amend Schultz: 51. Am Ende
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czr>
Opis: w polu dwudzielnym w pas, górnym 
srebrnym lew wyskakujący czerwony, 
dolnym zielonym dwa pasy srebrne.
Nad hełmem korona, labry z pokryciem 
srebrnym i podbiciem czerwonym, 
w klejnocie lew wyskakujący, jak w tarczy.

Herbarz Austena (s. 190, nr 96): Gise.
Der Schildt weiß, die Balcken blaw, der 
Lewe roth, die Helmdecken weiß und roth, 
gas Feldt graw.

Zernecke nie przytacza odnośnika w zaginio
nej księdze radzieckiej. Była to zapewne jedna 
z tych tarcz, które dowieszone zostały w 1603 r.
Tarcza z tym herbem przetrwała do dzisiaj w ratuszu toruńskim* 514. Zarówno 
Zernecke, jak i Steiner oraz rysownik z herbarza Austena widzieli w polu dol
nym barwę pola niebieską. Na zachowanej tarczy w muzeum widoczna zielona 
barwa dolnego pola.

Rodzina kwitła przede wszystkim w Gdańsku. Do Torunia przeniósł się 
Aleksander Giese, który był tu ławnikiem staromiejskim (1601-1602) i rajcą 
(1602-1606)515. Herb taki otrzymali wraz z nobilitacją Tiedeman Giese, kanonik 
warmiński (potem biskup chełmiński i warmiński), oraz jego bracia w 1519 r. 
— w polu górnym srebrnym lew czerwony wyskakujący, w dolnym zielonym 
srebrna rzeka w pas516.

из APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, k. 190, nr 96 [Gise]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
tab. 31a, nr 56 (98) [v. Guise]; BGd PAN, Ms. 1370, k. 61v, nr 98 (ryc. 92 — Gise); MNK, 
s. 143 (533) [von Giese],
514 MOT, sygn. MT/M/381 — 60 x 48 cm.
515 K. Mikulski, Urzędnicy, nr 465, 211.
516 J. Szymański, H erbarz rycerstw a polskiego z XVI w., s. 76; Album armorum, nr 100.

247
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Austen: 98. Gise Zernecke: 96. Gise

Steiner: 98. V. Guise Schultz: 56. Von Giese
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Opis: w polu czerwonym, na wzgórzu 
zielonym żuraw srebrny, trzymający 
kamień w prawym szponie. Nad hełmem 
korona, labry z pokryciem złotym 
i podbicem srebrnym, w klejnocie trzy 
pióra strusie.

Herbarz Austena (s. 192, nr 97):
Kranich. Das Schildt ist oben gelbe, unten 
grün, der Vogel graw, die Helmdecken 
gelb und grün, das Feldt blaw.

W herbarzu Austena pole złote z podstawą zie
loną, a żuraw szary. Zemecke pominął ten herb.
Jest możliwe, że wisiał przed 1604 r. koło tarczy 
z herbem Koyenów, ale został potem przeniesiony. Na pierwotnym miejscu 
tej tarczy powieszono zaś herb żony Jakuba Koye, ówczesnego burmistrza — 
Doroty Kochańskiej (zob. herb nr 84). Tarcza taka wisiała w ratuszu jeszcze 
w końcu XIX w.* 518, zaginęła w następnym półwieczu.

Jedynym przedstawicielem tej rodziny w radzie toruńskiej był Jan Kra
nich, pełniący ten urząd w latach 1505-1518519. Z chronologii jego wejścia do 
rady wynika, że tarcza powinna wisieć zaraz za tarczą z herbem Koyenów.

'3i7 APT, Kat. II, dz. XII, t. 7, s. 192, nr 97 [Kranich]; Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, 
tab, 31 a, nr 55 (99) [v. Kranich]; MNK, s, 143 (533) [von Kranich],
518 A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
519 Wcześniej był ławnikiem staromiejskim (1504-1505) -  К. Mikulski, Urzędnicy, nr 357, 
128.
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Austen: 97. Kranich Zernecke: herb pominięty

Steiner: 99. V. Kranich Schultz: 55. Von Kranich
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Opis: w polu czarnym głowa niedźwiedzia 
srebrna. Nad hełmem korona, labry 
z pokryciem czarnym i podbiciem 
srebrnym. W klejnocie niedźwiedź 
srebrny wyskakujący, trzymający 
w łapach nad głową pióropusz z trzech 
piór strusich.

W herbarzu Austena wyrwana karta z tym 
herbem. Został on też pominięty przez Zer- 
neckego. Tarcza zaginęła jeszcze przed 1733 r.
(Steiner, tab. 32a)520 521. Lichtfussowie pochodzili 
ze Stargardu i w 1457 r. otrzymali szlachectwo 
od Eryka II Pomorskiego, króla duńskiego.
W 1527 r. otrzymali indygenat polski522.

Pierwszym przedstawicielem tej rodziny w Toruniu był Idzi (Aegidius) 
Lichtfuss, który wszedł do rady w 1601 r.523 Tarcza z jego herbem nie mogła 
więc wisieć już w 1596 r. Została dowieszona zapewne w 1603 r.

520 Toruń i m iasta ziem i chełm ińskiej, tab. 32a, nr 44 (100) [v. Lichtfusse]; MNK, s. 153 
(543) [v. Lichtfusse],
521 Nieodnotowana też w końcu XIX w. — A. Semrau, Die G rabdenkm äler, s. 58.
522 Album arm orum , nr 126; J. Szymański, H erbarz rycerstw a polskiego z XVI w., s. 160.
523 Był kolejno ławnikiem staromiejskim (1600-1601), racją (1601-1617) i burmistrzem 
(1617-1622) — K. Mikulski, Urzędnicy, nr 464, 210, 46.
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Austen: [98. — karta wyrwana] Zernecke: herb pominięty

Steiner: 100. V. Lichtfuhse Schultz: nienumerowany [N35] 
V. Lichtfusse
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