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HERB MIASTA WROCŁAWIA

Dla miasta średniowiecznego, w którym koncentro
w ało się życie ekonomiczne danego terytorium, miasta 
w pojęciu średniowiecznym, a więc: miejscowości, po
siadającej własny isamorząd,, specjalne przywileje gos- 
podarcze, własny wreszcie kodeks prawny i osobnych, 
sędziów, istniały symbole różniące je już na pierwszy 
rzut oka od wsi, która wszystkich tych uprawnień nie 
posiadała. Jednym z tych symboli, tych cech charakte
rystycznych, różniących miasto, od osady otwartej, były 
mury miejskie; było to znakiem nie tylko tego, że spe
cjalna opieka monarsza czuwa nad miastem w obrębie 
jego murów, ale i oznaczeniem, że wszystkie przywileje 
nadane mieszczanom miały swe zastosowanie tylko 
w obrębie 1'ortyfikacyj; poza obwarowania miejskie one 
nie sięgają. Mury czynią zadość jeszcze jednemu po
stulatowi średniowiecznego miasta: bronią go przed 
nieprzyjacielem, chcącym targnąć się na swobody 
wspólnoty miejskiej „communitas civium“. Drugim 
symbolem miasta w wiekach średnich był jego herb.

Własny herb dla średniowiecznego miasta był tym, 
co łączyło ową ,,universitas civium“, rządzoną wspól
nym prawem, co jej kazało walczyć o swe swobody 
z naruszającym przywileje miejskie panem feudalnym, 
który pozwalał miastu czuć się rodzajem osobnej re
publiki .demokratycznej w obrębie średniowiecznej 
państwowości feudalnej; słowem herb miejski był sym-



bólem feudalno-stanowego życia miejskiego w średnio
wieczu. Zanim jednak herb miejski osiągnął i zdobył 
sobie to znaczenie przeszedł on długą ewolucję.

Do Polski dostały się herby miejskie razem z kolo
nizacją na prawie niemieckim. Naśladując zwyczaje 
zachodnie, przywożone do nas z nowymi osadnikami 
niemieckimi, przybrały nasze miasta rychło, bo od dru
giej połowy XIII w. począwszy, własne herby, odmienne 
od herbów szlacheckich i domów panujących. Umiesz
czano je początkowo na pieczęciach miejskich, z bie
giem czasu strojono nimi często ważniejsze budowle 
miasta (ratusz, bramy, kościoły parafialne); zewsząd' 
spoglądał na obywatela miejskiego herb jego rodzin
nego miasta, jako przypomnienie jego przynależności 
i świetności miasta, skąd się wywodził. -Początkowo 
używało ono jednej tylko pieczęci i herbu, a więc za
zwyczaj przedstawiano na nich fragment murów miej
skich, lub postać patrona kościoła, niekiedy z „uszczer- 
bionym" herbem pierwotnego właściciela miasta. Taki 
Kraków7 posiadał własną pieczęć dowodnie już w7 r. 1303 
(przyczym pochodzi ona prawdopodobnie jeszcze 
z XIII w .) ,!) Sandomierz w r. 1343 ), Poznań w r. 
1344 n) Konin w r. 1369 4) Kalisz w r. 1374 ’)> a na Ślą
sku: śwridnica w7 r. 1279, Ziembice 1282, Dzierżoniów7 
1290, Opole i Zgorzelec 1298, Ząbkowice 1292, Raci
bórz J.296, Strzelin 1297 n) Początkowo miasta posia
dały jedną tylko' pieczęć i jeden herb miejski. Napis 
w otoku pieczęci bywał przytym rozmaity. Zazwyczaj

0  Por. C h m i e 1, . Pieczecie miasta Krakowa str. 79— 90; 
F r i e d b e r g ,  Herb miasta Krakowa, Roczn. Krak. XXVIII i odb. 
str. 9.

'■’) P i e k,o s i ń s k i, Pieczęcie nr. 363. 
c) Ko d .  d y p l .  wkopol. IV. tabl. nr. 50.
4) T b i d. tabl. nr. 56.
5) I b i d .  nr. 58. ■ •
c) Por. G u m o w s k i ,  Pieczęcie śląskie, Hist. Śląska PAU. 

HI. 374, 3S2, 384, 387, 403, tabl. nr. 122, 125,



najstarszą pieczęcią miejską była pieczęć całego po
spólstwa miejskiego „sigillum universitatis civium, bur- 
gensium, communitatis civium“ danego miasta. Tak było 
w Koninie, Kaliszu, Pozitąniu, Strzelcach (1297), Ja
worzn (1304), Trzebnicy (1372), środzie (1326), Ziem- 
bicach (1282), Opolu (w. XIII) 7). Niekiedy jednak 
najstarszą pieczęcią miejską znaną była pieczęć wój
towska, względnie ławników (naczelnika sądu i sę
dziów miejskich), jak np. w Krakowie, Jeleniej Górze, 
Lwówku, Paczkowie, Nysie i Sobótce 8) : innym razem 

• miasto miało najpierw pieczęć rady miejskiej, z napi
sem w otoku „Sigillum consulum", albo „sigillum prae- 
toris“, jak w Brzegu, Głogowie, Kamieniogórze, lub 
w Oławie i Świdnicy0).

Początkowo miasta miały, jak się rzękło, jedną pie
częć i herb. Z biegiem czasu jednak, kiedy agendy 
urzędów miejskich poczęły się rozrastać, każdy z nich 
otrzymywał osobną własną, różniącą się od innych, pie
częć (ława miejska, magistrat, lonheria, kancelaria 
itp.), której rysunek odbiegał nieraz daleko od pierw- 
wotnego herbu miasta, czy późniejszego herbu całej 
społeczności „universitatis civium“ danej miejscowości.

Wrocław f>od tym względem nie różnił się od innych 
miast polskich i śląskich. Lokowany na prawie niemiec
kim po raz pierwszy, jeszcze bez ściślejszego określenia 
rodzaju prawa niemieckiego, przed r. 1240, uzyskał 
ponowną lokację od Bolesława Rogatki przed marcem 
1242 r .J") a dopiero w r. 1261 otrzymał od Henryka III 
prawo rządzenia się prawem magdeburskim ,J) . I rzecz 
charakterystyczna, już w rok po tym zezwoleniu spoty- * 8 * 10 11

T) Tor. I b i d .  414— 15.
8) I b i d .  str. 415.
fl) I b i d .  str. 415 i pass. /
10) Por. K o m ,  Breslauer Urkundenbuch rlr. 12; W e i s s ,  

Chronik d. Stadt Breslau, Wrocław 1888, str. 56 n.
11) Ko rn, UB. nr. 23.



kamy pierwszą pieczęć miejską Wrocławia, a na niej 
wyobrażony jego hehb12). Przedstawia on w polu gład
kim dwugłowego orła, z którego dziobów spływają sty
lizowane kwiaty, czy roślinyf z napisem w otoku ,,Sigi- 
11 um burgensium de W...“ (dalsza część napisu zatarta). 
Mimo tych usterek napisu nie ulega wątpliwości, że 
pieczęć i herb z r. 1262 należą do Wrocławia 13 * 15) (por. 
ryc. nr. 1).

Zarówno napis jak i obraz daje wiele do myślenia. 
 ̂więc z napisu wnioskując, mamy w przypadku Wroc

ławia do czynienia z faktem powszechnym na terenie 
całej Polski i śląska, że mianowicie najstarsza pieczęć 
miejska jest pieczęcią całego przedstawicielstwa miasta, 
a nie wójta, czy rady, jak to niekiedy w innych mias
tach bywało. Po drugie jestxto nie tylko najstarsza zna
na nam pieczęć Wrocławia, ale zarazem druga z kolei 
pieczęć miejska w-Polsce. Pod tym względem wyprze
dził Wrocław Kraków, Poznań, Gniezno, czy Płock, 
ówczesne stolice poszczególnych księstw dzielnicowych 
polskich. Co więcej mamy pełne praWo przypuszczać, 
że pieczęć wiszącą przy dokumencie z r. 1262 była je1- 
dyną pieczęcią używaną współcześnie przez wszystkie 
urzędy nowopowstałego miasta, gdyż użyta została 
przez wójta wrocławskiego na liście jego do klasztoru 
w Altzelle w sprawie pewnych wykroczeń, ^popełnio
nych przez rzekomych mieszczan wrocławskich. Gdyby 
wójt posiadał współcześnie własną osobną pieczęć, 
byłby jej użył niewątpliwie.

Najwięcej zastanowienia budzi sam rysunek herbu,

12) I b i d .  nr. 22, przechowana w archiwum państwowym
w Dreźnie nr. 608, Posse 23 b. Reprodukowana była wielokrotnie 
np. P f o t e n h a u e r ,  Die schlesisćhen” Siegel 1250— 1327, Wro
cław 1879, oddz. VI. nr. 103; R o e h 1, Siegei u. Wappen d. Stadt 
Breslau, Wrocław 1900, tabl. 2, nr. 1.

15 Tak też traktuje ją ostatnio G u m o w s k i ,  Pieczęęie śląs
kie, (Historia Śląska PAU. III. str. 383).



t.j. postać orła o dwóch dziobach. Wyobrażenie orła 
oczywiście herbu książąt polskich i śląskich, na pieczę
ciach miast, zwłaszcza śląskich, jest w średniowieczu 
bardzo pospolite14). Oznacza to zazw37czaj, że miasto 
dane było własnością książęcą, a władca przez nadanie 
miejscowości swego własnego herbu niejako je udostoj- 
niał, wywyższał ponad inne, które herbu podobnego nie 
posiadały, a poprzestawały jedynie na wyobrażeniu 
fragmentu murów miejskich, czy figury patrona ko
ścioła parafialnego, czy wreszcie obrazach tłumaczą
cych nazwę m iasta15).

Ale orzeł nasz jest dwugłowy, a raczej obraz herbu 
składa się z dwóch połówek orła, zrośniętych ze sobą, 
a nie z orła dwugłowrego. Figurowanie połowy orła w her
bie miejskim nie jest w stosunkach śląskich rzadkością; 
wedle zestawienia Gumowskiego znamy z naszego te
renu 22 takich wypadków 10). Zawsze jednak obok orł& 
przedstawiają one symbole,  ̂ bądź tłumaczące nazwę 
miasta (Racibórz —  pół koła), bądź patrona miasta 
(Lubin— Madonna), bądź bogactwo miasta i jego roz
woju ekonomicznego (Bytom —  górnik, Środa winna 

, latorośl), bądź często jako symbol samorządu miej
skiego baszta (Gliwice, Oświęcim, Ścieniawa, Wado
wice). W heraldyce i sfragistyce miejskiej właściwej 
Polski wypadki te są niesłychanie rzadkie14 * * 17)- Unika
tem, jak się rzekło, jest natomiast podwójny orzeł 
w herbie Wrocławia, i jako taki budzi oddawna zacie
kawienie badaczy.

14) G u m o w s k i ,  Pieczęcie śląskie 382, wymienia ich na 
przestrzeni XIII—XIV w. 22.

ir-) Np. Wleń (Birkenau) ma za herb brzozę, Wschowa (Frau- 
enstadt) M. Boskę, Jelenia Góra (Hirschberg) jelenia i górę, Lwó

wek (Lowenberg) lwa w zamku, Racibórz (Ratibor) koło, Żmi
gród (Trachenberg) smoka, Widnawa (Weidenau) wierztyę itp.

10) Por. G u m o w s k i ,  Pieczęcie śląskie, Hist. Śląska PAU. 
III. 382.

17) I b i d .  384. ,



N a temat genezy tego orła wrocławskiego wyrażano' 
też w nauce najrozmaitsze przypuszczenia. Jedni uwa
żali go za połączenie dwóch orłów: dolno i górnoślą
skiego ,=), inni polskiego i śląskiego10), inni wreszcie 
za orła książęcego połączonego z symbolem św. Jana 
Chrzciciela, patrona katedry wrocławskiej, którym był 
również orzeł’0). Niektórzy w końcu uważają drugiego 
orła za zwykłą ozdobę, bez głębszego znaczenia, do
daną dowolnie przez rytownika18 * 20 21 22). Wszyscy ci autorzy, 
dodać trzeba wyłącznie niemieccy, podkreślają przy 
tym, że orzeł wrocławski nie stoi w żadnym związku 
z późniejszym herbem cesarstwa niemieckiego (dwu
głowym orłem), gdyż herb ten jest znacznie późniejszy 
od przypadku z r. 1262 "). Jeden jedyny Gumowski, 
niezbyt stanowczo wprawdzie, napomyka, że ,,tu z ce
sarskim orłem mamy do czynienia". Zdania swego jed
nak niczym bliżej nie udowadnia23).

że podwójny orzeł wrocławski nie może być_uwa
żany za połączenie herbu książęcego i symbolu św. Ja
na, dowód prosty.w tym, że gdyby herb ten wyobrażał 
patrona miasta, to niewątpliwie pozostałby nadal w jego 
herbie. Tymczasem znika ori nadspodziewanie rychło # 
z emblematów miejskich, co świadczy, że miasto trak
towało go jako symbol władzy książęcej, który rychło 
postanowiło ze swego godła usunąć. Równióż nie może

18) S a u r m a, Wappenbuch d. schlesischen Stadte, Berlin 
1870, nr. 5. >■

1") H o h e n 1 o h e, Sphragistische Aphorismen, Heilbronn 
1382, tabl. 23, nr. 263.

20) H u p p ," Wappen u. Siegel d. deutsch. Stadte, Frank
furt a. M. 1898, II. 54.

21) F r i e d e n s b u r g ,  Schlesiens Miinzgesch. 124.
22) Orzeł dwugłowy w herbie cesarskim niemieckim występuje 

po raz pierwszy w latach 1313— 1347 por. K o r  n e m a n n ,  Adler 
u. Doppeladler im Wappen d. alten Reiches, Stuttgart 1940, 62.

23) G u m o w s k i ,  Pieczęcie śląskie, (Hist. śląska PAU. III. 
383).



wchodzie tu w grę orzeł cesarski niemiecki, gdyż pierw
sza o nim wiadomość pochodzi, jak wspomnieliśmy, z r. 
1314-17. Wobec tego wchodzić może w grę jedynie orzeł* 
śląski lub polski. Stan zachowania pieczęci nie pozwala 
na definitywne rozstrzygnięcie tego dylematu24),, ale 
należy zwrócić uwagę na jedną okoliczność. Od r. 1230 
tytułują się Henryk Brodaty i Pobożny regularnie ksią-- 
żętami śląska i Krakowa “), a po r. 1248 Bolesław Ro
gatka, pierwotny pan Wrocławia nazywał się niekiedy 
księciem śląska i Polski20). Jest więc rzeczą bardzo 
prawdopodobną, że nadanie w herbie miastu podwój
nego orła, miało na myśli wyobrażenie praw książęcych 
do ziem, których wprawdzie synowie Pobożnego już nie 
posiadali, ale z których rezygnować nie chcieli. Tak 
więc książę Henryk III wrocławski udzielając miastu 
herbu śląskiego i polskiego z jednej strony podkreślał 
swe prawa do ziem utraconych, a z drugiej zaznaczał, 
że ze swych dawnych uprawnień właściciela miasta 
w całości nie rezygnuje, owszem nadając miastu swój 
herb, 'a raczej herby swych ziem, czyli tzw. orła 
,^szczerbionego" 27) dokumentował nadal swą władze 
nad miastem.

Miastu oczywiście nie w smak było to ciągłe przy
pomnienie supremacji, władzy książęcej nad samorzą
dem miejskim i dążlyło do jego usunięcia. Wraz ze 
wzrostem jego wpływów politycznych,-wzmaganiem się

-M) Nie można się mianowicie dopatrzyć na dostępnych foto
grafiach, czy i który orzeł posiada przepaskę na skrzydłach, który 
więc jest śląski, a który polski.

-3) Por. Ł o d y ń s k i ,  Heinricfr der Bartige zum zweitenmal 
Herzog von Krakau, (Ztschr. f. Gesch. Schles. 1918, LII. 64 nn.).

26) Por G r ó d e c k i ,  Dzieje Śląska do r. 1292, (Hist. Śląska 
PAU. I. 240, przyp. 3).

2T) Przez uszczerbienie znaku herbowego, nadawanego osobie 
czy miastu przez inną osobę, rozumiemy nadanie tylko częściowego 
rysunku herbu, przez co herb taki stał w ówczesnych pojęciach niżej 
od herbu jego pierwotnego właściciela.
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niemczyzny, pod rządem początkowo hołdującego wpły
wom niemieckim Henryka IV Probusa, rosła i u Wrocła
wian chęć zastąpienia herbu państwowego śląskiego 
i polskiego, symbolem oddającym w pełni istotę samo
rządu Wrocławia. Wśród jakich okolicznoścfsię to do
konało i kiedy nastąpiło, nie wiemy; wiemy tylko to, że 
6/ViII 1292 najpóźniej, a wedle niektórych badaczy 
już w r. 1283, miasto było w posiadaniu nowego herbu 
i pieczęci, oddających w pełni wszystkie jego aspiracje. 
Przedstawiała ona na tle sklepionej bramy miejskiej 
z dwiema basztami po bokach, _i wieżycami kościoła 
na tylnym planie, św. Jana Chrzciciela, kroczącego 
w prawo, z ręką wzniesioną i wyciągniętą, z nimbem 
świętości nad głową..Napis w otoku brzmi „Sigillum 
civitatis Wratislavie“—„pieczęć miasta Wrocławia441*8). 
Stylizacja herbu jeszcze silnie romańska, z pewnymi 
tylko wpływami gotyku, litery w legendzie wykonane 
w majuskułe, zdradzają już silniejszy wpływ nowszych 
czasów. Jest to spełnienie marzeń Wrocławia i jako 
takie utrzymało się przez dłuższy przeciąg czasu. Pie
częć nowa z wizerunkiem świętego Jana Chrzciciela 
utrzymała się w używaniu aż do połowy XIV w. -B) 
(ryc. nr. 2). i

Wybierając patrona katedry i miasta do herbu po
stąpił Wrocław tak, jak postąpiło współcześnie, czy 
nieco później wiele miast śląskich, umieszczając jego 
wizerunki na pieczęciach. Jana Chrzciciela w herbie

-fc) Reprodukowana G u m o w s k i ,  Pieczęcie Śląskie nr. 134; 
R o e h 1, Siegel d. Stadt Breslau tabl. 2, nr. 3; S a u r m a, 
Wappenbuch d. schles. Stadte tabl. 1, nr. 7; H u p p, Wappen 
u. Siegel 54.

2,)) R o e h 1, Siegel d. Stadt Breslau 10— 11. W r. 1303 miały 
dostać się do tej pieczęci drobne odmianki (por. S a u r m a ,  Wap
penbuch d. Stadte 28; H u p p, Wappen. u. Siegel 54), jednak 
wedle R o e h 1 a, Siegel d. Stadt Breslau 13, polegają one na nie
dokładnym opisie piecz'ęci z tego r. u Stieffar (1707— 1751) i odno
szą się prawdopodobnie do jednej i tej samej pieczęci.



oprócz Wrocławia miały jeszcze miasta Nysa i Środa, 
Madonnę Głogów (1331), Lubin (XW w-.). Wschowa 
(1310), św. Mikołaja Bielsko (XV w.) i Głogów (1.375), 
Milicz i Dzierżoniów św. Jerzego ze smokiem (XV W., 
1290) i t .p .50). ’

Zastanawiającym jest wobec tego wszystkiego fakt, 
że niezależnie i obok tej nowej pieczęci pospólstwa 
miejskiego Wrocławia, jawi się najpóźniej w r. 1295 
(2 albo 8 listopada) druga pieczęć obywateli wrocław
skich, znów z orłem piastowskim w polu z napisem 
w otoku „S. civium de Wratislavia“ ; w przeciwstawie
niu do wszystkich dotychczasowych jest ona owalna, 
orzeł ma zwróconą głowę i dziób w lewo 31). Pieczęć ta 
znana jest tylko z tego jednego egzemplarza32). Nie 

i wytłumaczono do dziś w nauce, skąd nastąpił nawrót 
miasta do dawnego herbu (oczywiście w zmienionej 
nieco postaci) ; to ponowne zadokumentowanie wpływu 
władzy książęcej na ustrój miasta nie znajduje uzasad
nienia w ówczesnych stosunkach politycznych. Wia
domo przecież, że właśnie w maju 1294, ówczesny pan 
Wrocławia, Henryk V legnicki, musiał zawrzeć nieko
rzystny dla siebie pokój z Henrykiem głogowskim, mota 
którego ustąpił mu prawie całą wschodnią część księ
stwa wrocławskiego33). Zastanawia też kształtvpieczęci 
owalny, właściwy dotychczas tylko pieczęciom osób 
duchownych. Jak długo się ta pieczęć i herb utrzymały, 
nie wiemy; zdaje się, że rychło znikły jako samodzielne 
symbole herbowe miasta, a utrzymały się tylko w formie 
tzw. contrasigillum, czyli pieczęci odwrotnej (ryc. nr. 3).

?,o) por> G u m o w s k i ,  Pieczęcie śląskie, Hist. śląska PAU. 
III. 412.

31) Podobizna ń R o e h l a ,  Siegel tabl. II. nr. 2. Gumowski 
- w swym zestawieniu pieczęci miast śląskich nie wymienia jej.

?-) Tl o e h 1, Siegel 7.
33) G r ó d e c k i ,  Historia polityczna Śląska do r. 1290 (Hist. 

-śląska PAU. I. 333).



Od 6/1V 1308 r. do r. 1315 występuje mianowicie 
trzykrotnie na wielkiej pieczęci miejskiej, o której już 
wyżej była mowa, jako dodatkowa pieczęć, umiesz
czona na jej odwrotnej stronie, mała, okrągła pieczęć 
mająca w polu śląskiego orła zwróconego w prawo, 
z napisem w otoku ,,S. civitatis Wratislavie“ 34) . 1 znów 
nie potrafimy sobie wytłumaczyć tego efemerycznego 
zjawienia się orła na pieczęci mieszczan wrocławskich. 
Może można’by wiązać ten objaw z objęciem w r. 1308 
opieki nad synami Henryka V legnicko-wrocławskiego 
przez biskupa wrocławskiego Henryka z Wierzbna35) . 
W każdym razie jest to ostatni ślad wpływu orła ksią
żęcego w sfragistyce i heraldyce Wrocławia. Odtąd 
znika on z pieczęci miejskich pozostając jeszcze przez 
jakiś czas na pieczęciach wójtowskich (por. ryc. 4 ).'

Wójt nawet dziedziczny miasta, która to godność 
zazwyczaj pozostawała w rodzinie jego lokatora, był 
wprawdzie częściowo urzędnikiem samorządowym 
miejskimi, ale zarazem równocześnie i sędzią z ramienia 
właściciela miasta, w tym wypadku księcia. Wyroki 
zapadały nadal, mimo zaistnienia zupełnego samorządu 
miejskiego w imieniu księcia, na którego rzecz wpły
wały nadal części opłat z kar sądowych. Nic więc dziw
nego, że herb książęcy utrzymał się najdłużej na pie
częci sądowej (ławników) także i we Wrocławiu.-1 rze
czywiście od końca XIII w. zjawia się nowa pieczęć 
•wrocławska, należąca do sądu ławniczego miejskiego, 
przedstawiająca w tle' orła śląskiego (z przepaską 
przez skrzydła) zwróconego w prawo, z napisem 
w otoku: VS. scabinorum de Vratisla“ 3B) . Pieczęć ta

34) R o e h l ,  Siegel 7, tabl. II. nr. 5.
as) por G esch. Sc hl e s i ę ns  hrgb. v. d.. iiistor. Kommission, 

Wrocław 1938, I. 142. |
3e) R o e h l ,  Siegel 14, tabl. II. nr. 7; S a u r  ma, Wappenbuch 

d. schles. Stadte 28— 9; G u p i o w s k i ,  Pieczęcie śląska 382, wy
mienia ją po raz pierwszy- pod r. 1309; opisana jest u Korna, UB. 
nr. 84.



wisi na setkach wyroków ławy sądu wrocławskiego 
i przetrwała aż do połowy XVIII w .a7). Były używane 
równocześnie dwie podobnego typu pieczęcie, róż
niące się między sobą tylko rozmiarami, przyczyni 
większa rozmiarami należała niewątpliwie do wójta, 
mniejsza do całej ławy se) (ryc. nr.5). v /

Dwie jeszcze pieczęcie miejskie powstały w związku 
z rozszerzaniem się agęnd miasta przed r. 1327,* tj. 
przejściem Wrocławia pod panowanie czeskie. Od 25-11 
1802 r. najpóźniej spotykamy na ‘odwrotnej stronie 
wielkiej pieczęci miejskiej z przedstawieniem św. Jana 
Chrzciciela małą pieczęć odwrotną, ostro owalną, 
przedstawiającą w przeciwieństwie do wszystkich do
tychczas wyliczonych typów pieczęci obraz baranka 
w lewo z chorągiewką o trzech strefach i krzyżem, 
z napisem w legendzie : , ,(M )agist(er c)iu(ium c)iu (i)- 
tatis Wrati“ ::t))- Jest to więc najstarsza pieczęć burmi
strza wrocławskiego, znana dotychczas z dwóch tylko 
okazów. W obu wypadkach użyta została jako ,,contra- 
sigillum“ na wielkiej pieczęci majestatycznej miejskiej. 
Wreszcie jako ostatnia pieczęć urzędów miejskich 
z czasów przed r. 1327, tj. przejściem miasta pod 
panowanie czeskie, zjawia się nowy jej typ, 'występu
jący po raz pierwszy w r. 1324, a przedstawiający 
głowę św. Jana Chrzciciela na misie z legendą w otoku 
„S. consulum Wratislavie“, pieczęć rajców wrocław
skich4"). Obie te pieczęcie, choć na pierwszy rzut oka 37 * 39 40

37) R o e h l ,  Siegel 14.
3S) R o e h  1, Siegel 14.
39) Reprodukowana u R o e h 1 a, Siegel tabl. II. nr. 4 ; H u p p, 

Wappen u. Siegel 54; wzmianka G u m o w s k i ,  Pieczęcie śląskie 
4 03. Jako najstarszy przykład tej pieczęci wymienia się pieczęć 
z 10/III 1302; natomiast u K o r n a ,  UB. nr. 71 wspomniana jest 
ona już pod 25/11 t. r. ,

40) H u p p, Wappen u. Siegel 54; R o e h l ,  Siegel d. Stadt 
Breslau 10, tabl. II. nr. 6, zna ją tylko W dwóch okazach z r. 1324



nie zdradzają najmniejszego podobieństwa z poprzed
nimi, wyobrażającymi orła, lub przedstawiającymi św. 
Jana Chrzciciela na tle bramy miejskiej, jednakowoż 
symbolicznie są z nimi najściślej związane. Obie bo
wiem mają za przedstawienie atrybuty tegoż świętego 
patrona katedry i miasta, tj. baranka i głowę świę
tego (ryc. nr. 6, 7).

6 kwietnia 1327 książę Henryk wrocławski prze
kazał św'e księstwo po swej śmierci w formie dożywot-

S

niej królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu, które 
to postanowienia weszły ostatecznie w życie z dniem 
24 listopada 1335, t. j. śmiercią Henryka. Od tej chwili 
księstwo i miasto Wrocław stały się częścią, korony 
czeskiej41)- Z początku zmiana władcy nie odbiła się 
w niczym na herbie miasta. Do połowy XIV w. pozo
staje na uroczystej pieczęci społeczności miejskiej św. 
Jan Chrzciciel w architekturze; pieczęć ławnicza trwa, 
jak wspomniano do poł. XVIII w. Ale inne pieczęcie, po 
krótkotrwałym życiu znikają. Tak dzieje się z pieczę
cią burmistrzowską i radziecką. Ale i dla swej majesta
tycznej pieczęci miasto odczuwa potrzebę zmiany. Nie 
dokonuje się ona gwałtownie, ani prędko. W zwriązku 
z powszechnym panowaniem w sztuce stylu gotyckiego, 
dawna pieczęć z Janem Chrzcicielem o formach jeszcze 
silnie romańskich, nie mogła miasta zadowolić. *Stąd 
wedle jednych już w r. 1354 4a), wedle drugich wr r. 
1S691"), w każdym razie najpóźniej w r. 1362 9/X1I4!i2 
zjawia Nsię nowa wielka, uroczysta pieczęć Wrocławia. i

i 1327. G u m o w s k i ,  Pieczęcie śląskie 402, i tabl nr. 128, przez 
pomyłkę kładzie ją na r. 1314.

41) Por. D ą b r o w s k i ,  Historia polityczna Śląska od r. 1290, 
(Hist. Śląska PAU. I. 377 im,, 420).

42) S a u r m a ,  Wappenbuch d. schles. Stadte tabl. I. nr. 8.
43) R o e h 1, Siegel d. Stadt Breslau 11.
4ł) Najstarszą wedle mnie wzmiankę o nowej pieczęci miejskiej 

odnajdujemy u Korna, UB. nr. 235, 9 X11 1362.



Przedstawia ona, podobnie jak poprzednia św. Jana 
Chrzciciela, tym razem en face, z barankiem bożym 
na okrągłej tarczy w lewej ręce. Duch święty unosi 
się nad* głową patrona. Na blankach wjeż miejskich 
postacie trębaczy,k napis w otoku brzmi /,Sigillvm vni- 
yęrsitatis civium in Wratiślavia“ 4r>) . Pieczęć powyższa 
wzorowana jest jeszcze silnie na pieczęci z r. 1292, 
samo oddanie murów miejskich, furtek w bramie (jesz
cze romańskich) szczytów wieżyc, zdradza silne opar
cie się o dawny wzór. Znikły tylko dawne wieże ko
ścielne nad bramą, a napis został przerobiony stosownie 
do ówczesnych poglądów. Pieczęć ta przetrwała do 
r. 1416'")• Wymiary jej wynoszą w średnicy 87 m m .5'

"Pieczęci tej używała nadal rada miejska przy szcze
gólnie ważnych okolicznościach (ryc. nr. 8).

Zasadniczo jednak zamiast uroczystej pieczęci z fi
gurą świętego, używała rada miejska w zwykłych spra
wach. mniejszej (46 mm średnicy), przedstawiającej 
tylko głowę patrona miasta na m isie’7), która w taki 
sposób zastąpiła dawnego orła śląskiego, znanego nam 
z podobnej pieczęci z lat 1308— 1315. Za wzór jej słu
żyła niewątpliwie dawna z r. 1324— 7; obecnie rysunek 
został tylko stosownie do wymogów epoki przestylizo- 
wany. Pierwszy znany wypadek użycia tej nowej pie
częci, której napis w otoku brzmi ,,secretum ciyitatis 
Wratislavie“, pochoctei z 5/II 1343, a była w użyciu aż 
do r. 1530 4S).

Także i dawna, z r. 1302 pieczęć( burmistrza wroc
ławskiego, uległa teraz zasadniczej zmianie. Zamiast 
baranka powtarza się na niej regularnie ta sama, co

4r‘) Reprodukowana S a u r m a ,  Wappenbuch d. schles. Stadte 
tabl. I. nr. 8; H u p p ,  Wappen u. Siegel 54; R o e h l ,  Siegel 
d. Stadt Breslau tabl. III. nr. 2.

40) I b i d .  11— 12.
47> I b i d .  12 i tabl. III. nr. 1.
4?) I b i d .  12.



na pieczęci miejskiej, głowa św. Jana, jedynie napis 
został zmieniony i zastąpiony stosownym do nowego 
przeznaczenia ,,s. magri civivm Wrat“, pieczęć bur- 
jpistrza wrocławskiego 4B) . Znamy obecnie 6 odmian tej 
pieczęci, najwcześniejsza przy tym pochodzi z r. 1369, 
ostatnia z r. 1479. Jedyna znaczniejsza między nimi 
różnica, to fakt,, iż od r. 1422 napis w otoku był odda
wany jninuskułą, w przeciwieństwie do dotychczas obo
wiązującej na miejskich pieczęciach majuskuły. Dodać 
wypadnie, że wszystkie te pieczęcie burmistrzowskie 
używane były wyłącznie jako contrasigillum, wyciskane 
na odwrocie wielkiej, pieczęci miejskiej. Wymiary ich 

‘wahają się od 17— 20 mm. •*»
Jak więc widzimy, w heraldyce miejskiej nie nastą

pił dotychczas, mimo nastania rządów czeskich żaden 
przewrót; dawne symbole, św. Jan w architekturze, 
i głowa jego na misie, zachowane zostały. Znikły tylko 
bezpowrotnie wszelkie ślady polskości, tj. orzeł na 
wszelkich pieczęciach miejskich i urzędów miasta. Za
chował się tylko neutralny św. Jan w najrozmaitszej 
postaci. Ale i czeszczyzna zaczęła powoli wdzierać się. 
Początkowo ostrożnie, nieoficjalnie. Lew czeski, symbol 
państwowej zależności miasta od nowego władcy, zja
wia się na pomnikach architektury miejskiej, tj. na 
rzeźbach ratusza. Po raz pierwszy spotykamy go na 
rzeźbie nad portalem wschodnim ratusza. Przedstawia 
on lwa w prawo, z głową zakrytą hełmem, z proporcem 
herbowym czeskim w łapie; po prawej stronie lwa 
oparta o drzewce prpporca tarcza z orłem śląskim, 
opatrzona w klejnocie hełmem i drugim orłem; po lewej 

-tarcza z wizerunkiem Jana Ewangelisty w przewróconej 
koronie49 50). Czas powstania tej rzeźby kładzie się pow
szechnie na czas po r. 1345, a w każdym razie na ostat-

49) I b i d. 12— 13 i tabl. III. nr. 3— 9.
r") S t e i n ,  Der grosse Ring 112.



Ryc. 8.

Ryc. 9,



nie lata XIV w .5;). Jest to jakby nieoficjalny nowy herb 
miasta, które choć dawnego jeszcze nie zarzuciło (po
została nim dalej postać Jana Chrzciciela z r. 1362) 
jednak dla swych nowych budowli wybierało nowe 
emblematy. Jan Ewangelista, patron kaplicy miejskiej 
w ratuszu, lew herb Czech były do końca XV w. odo
sobnionymi innowacjami w heraldyce Wrocławia 5L‘) .

Natomiast zjawia się z końcem XIV w. również nie 
na oficjalnej pieczęci wrocławskiej, ale na strojach 
pachołków miejskich, później na prywatnych pieczę
ciach urzędników miejskich (kanclerzy^ miejskich), 
znak nowy, mianowicie wielkie W. Pojawia się po raz 
pierwszy na tarczach tarczowników miejskich, znanych 
z r. 1390, a przechowanych od r. 1420 M) w postaci bia
łej litery na czerwonym tle. Te samy litery spotykamy 
później na herbie i pieczęci Mikołaja Bonczlaw pisarza 
a później kanclerza miejskiego. Przedstawia ona ’4) 
w polu koniczyny głowę Jana Ewangelisty o wybitnie 
męskim typie (z .wąsami i zarysem brody), oraz w ką
tach trzech trzykrotnie powtórzoną literę W. Jest to, 
jak to podkreślono już dawniej w' nauce niemieckiej, 
pierwsze złączenie dwóch nowych miejskich symboli.

Pozostaje jednak nadal do wyjaśnienia kwestia, 
skąd one się wzięły i jakie mają znaczenie. Powszech
nie przyjmuje >się, że litera W oznacza początkową 
głoskę nazwy Wrocławia. Jednakowoż sprawa ta jest 
bardziej w rzeczywistości skomplikowana niż się to na 
pierwszy rzut oka wydaje. Jest mianowicie rzeczą za
stanawiającą, że w latach 1362^1380, a więc bezpo
średnio prawie przed zjawieniem się litery W na uzbro
jeniu pachołków wrocławskich, kanclerzem księstwa 
wrocławskiego, był Jan Wittel. mający w herbie właś-

r>i) por r o e h 1, Siegel u. Wappen 17.
5J) I b i d  17.
5S) I b i d  18 nn.
54) I b i d  tabl. III, nr. 11. ' -



nie głoskę W z gwiazdką poniżej55). A dodać trzeba, 
że w latach 13(52— 1367 miasto samo było w posiadaniu 
kancelarii księstwa. Nie wiadomo więc, czy 'litera W, 
zjawiająca się po raz pierwszy na pieczęci kanclerza 
wrocławskiego, zawdzięcza swą genezę pierwszej li
terze jego imienia, czy też symbolizuje nazwę miasta. 
Ale jeśli nawet przyjąć, że Wittel obraz swego herbu 
zapożyczył z imienia miasta, to do późniejszego herbu 
miejskiego dostać się ona mogła jedynie poprzez oso
bistą pieczęć kanclerzy wrocławskich. Pomijamy tu sze
reg ciekawych wypadków, w  których głoskaW wystę
puje na monetach bitych przez miasto, a przechodzimy 
do rozpatrzenia się w pochodzeniu poprzednio wspom
nianego obrazu św. Jana Ewangelisty, jaki spotykamy 
sporadycznie na rzeźbach miejskich od końca XIV w.

Ta tajemnicza figura świętego w przewróconej ko
ronie, uważana powszechnie za popiersie św. Jana 
Ewangelisty, patrona kaplicy miejskiej ratuszowej, ma 
swoją całą historię. Wspomnieliśmy, że po raz pierwszy 
zjawia się na rzeźbie portalowej nad wejściem do ra
tusza w drugiej połowie XIV w. Po raz drugi widzimy 
go na znanej pieczęci kanclerza wrocławskiego, Miko  ̂
łaja Bonczlawa z przełomu XIV i XV w. W r. 1484 spo
tykamy postać świętego na kodeksie miejskim zwanym 
Liber buculatus oddaną w formie kolorowej miniatury 
(głowa świętego w naturalnych barwach na tle czer
wono bronzowym) :i0) i tym razem znów w połączeniu 
z literą W. W ciągu ostatnich lat XV w. i pierwszej 
ćwierci następnego stulecia, postać młodzieńca w prze
wróconej koronie zjawia się coraz częściej na zabyt
kach miejskich, rzeźbach kościelnych, drukach wroc
ławskich, wreszcie na pieniądzach miejskich (grosz * 50

65) S a u r m a, Wappenbuch d. schles. Stadte 29; R o e h l ,  
Siegel u. Wappen 17.

50) I b i d  tabl. I.



z r. 1507); raz ten też jedyny obraz świętego, choć 
■przyznać trzeba bez przewróconej korony, przypisany 
został w legendzie konkretnie właśnie św. Janowi Ewan
geliście* 5 * 57). Ale i dawne tradycje z XIV w. żyją jeszcze 
wciąż w początkach XVI stulecia. W r. 1504, miasto 
uzyskawszy na stałe złączenie kanclerstwa księstwa 
wrocławskiego z kancelarią miejską, zrobiło sobie nową 
pieczęć kancelarii miejskiej, przedstawiającą znów 
postać Chrzciciela na srebrnej misie z napisem minu- 
skulnym w otoku ,,S. cancellarie civitatis Wratisia- 
wie“r,s). Ale to był już ostatni wypadek powrotu do da
wnej tradycji; miasto i mieszczaństwo niemieckie, 
a z biegiem czasu protestanckie, coraz otwarciej dą̂  
żyło do zerwania z resztkami przeszłości piastowskiej 
i w tym celu postanowiło sobie wyjednać u panującego 
nowy, oficjalny herb miejski.

W przeciwieństwie do wielu miast śląskich, które 
z biegiem lat uzyskały od cesarzy niemieckich w spe
cjalnych przywilejach prawo używania nadanego im 
herbu50), Wrocław przywileju takiego nie otrzymał. 
Wszystkie pieczęcie i herby władz miejskich, powsta
wały samorzutnie, istniały na mocy prawie trzywieko- 
wej tradycji, przy czym zmiany w nich dokonywały 
się powoli i nieoficjalnie; urzędowe wyobrażenie emble
matów miejskich nie ulegało od połowy XIV w. żadnym 
zmianom. Innowacje widzimy jedynie, jak to podkreś
lono wyżej, na pomnikach architektury i zabytkach 
miniaturstwa i sztuki drukarskiej miasta. Obecnie 
miasto, wzorem innych zapragnęło posiadać swój wła
sny, przez monarchę nadany, odpowiadający gustom 
i wymaganiom epoki herb. I rzeczywiście 12 mąrca 1530

57) I b i d  31.
5S) R o e h l ,  Siegel u. Wappen 13 i tabl. III. nr. 9.
BB) W ciągu XV w. jedenaście rniast śląskich uzyskało specjalne

przywileje na używanie herbu, por. I b i d .  15.



wystawiła kancelaria królewska czeska Ferdynanda I 
dokument, nadający miastu nowy herb. Opis jego, 
umieszczony na dokumencie, w wolnym przekładzie 
polskim, brzmiał następująco: „Nadajemy wam i wa
szym potomkom nowy herb miejski, mianowicie tarczę 
z głową św. Jana Chrzciciela, a na czterech innych tar
czach, na górnej białego lwa, na drugiej czarnego orła 
na żółtym polu po prawej stronie wielkiej tarczy, 
w trzeciej po lewej ręce głowę św. Jana Chrzciciela, 
który u^was i u waszych ojców był od wielu lat w czci 
i poważaniu. A w czwartej najniższej tarczy litera W, 
co oznacza imię Wratislay, który pierwszy zbudował 

rmiasto Wrocław i nadał mu swe imię. Wszystko to zo
stało dokładnie wymalowane na środku naszego kró
lewskiego, listu barwami"60).

Jak więc widzimy, zjawiają się na tym nowym her
bie miejskim elementy nowe, a to lew czeski, symbol 
władzy królewskiej nad miastem, litera W i postać św. 
Jana w trzecim polu herbu. Z dawnych figur herbo
wych zachowany został dawny orzeł śląski, choć zre
dukowany został i zdegradowany z pierwszego miejsca 
na drugie. Na pierwsze natomiast (środkowa okrągła 
tarcza) wysunął się Jan Chrzciciel, tak jak to było 
w tradycji miejskiej od chwili, kiedy pieczęć z głową 
św. Jana na misie, i napisem w otoku „secretum civitatis 
Wratislavie"' wyparła ostatecznie (1416) dawną pie
częć ze stojącym w bramie miejskiej Chrzcicielem. Po 
drugie herb z r. 1530 zawiera po raz pierwszy w dzie
jach Wrocławia określenię kolorów. Oznaczone nimi 
zostały tym razem tylko tarcze górne (lew i orzeł), któ
rych barwa w tradycji czeskiej czy śląskiej była usta
lona. Dla orła krajowego ustalił się mianowicie od końca 
XIII w. przynajmniej kolor czarny, a dla pola złoty 
(żółty). Takie barwy widzimy już na grobowcu Hen-

B-) I b i d .  31— 2,



ryka Prawego (koniec XJII w.) U1), później z ważniej
szych rękopisy legendy o św. Jadwidze, herbarz tzw. 
Gelre Wapenboeck, rola zurychska, wszystkie bez wy
jątku dają herbowi księstwa wrocławskiego, kolor 
czarny dla orła ze srebrną przepaską, w złotym po
lu "-). Barwy te obecnie, jak widzimy zostały utrzy
mane bez zmian.

Pozostałe trzy tarcze nie dostały oznaczenia barw. 
Ale co więcej. Jak stwierdzono, słowa „głowa św. Jana 
Chrzciciela" (s. Johans des tewffers hawbt), zostały 
napisane na miejscu wyskrobanym, gdzie tedy pierwot
nie było coś innego napisane. Co, niewiadomo. W każ
dym razie powtórzenie w napisie dwukrotnie imienia 
Chrzciciela wskazuje, że pierwotnie było coś innego. 
Wyjaśnia nam tę sprawę, częściowo następny przywilej 
cesarza Karola V z 10/V1I 1530 r., ponawiający za
twierdzenie miastu herbu i podający dokładny jego 
barwny rysunek i słowny opis11*) - "W streszczeniu brzmi 
on jak następuje: ,,Na srebrnej misie głowa św. Jana 
Chrzciciela, w dolnej ostatniej głowa św. Jana Ewan
gelisty wystająca ze złotej korony, na przedniej czarna 
sigla w złotym polu. W tylnym górnym polu czarny 
orzeł ze srebrną przepaską przez skrzydła, a górnej 
przedniej biały wspinający się lew w koronie". Malu
nek herbu miejskiego w przywileju cesarskim dodaje 
obok powyższych jeszcze dalsze nieistotne detale. Nas 
interesuje wszakże przede wszystkim to, że w miejsce

01) Ostatnią barwną jego ilustrację (polichromia jednak odno
wiona w XIX w.) podali M. i Ż. W o j c i e c h o w s c y ,  Polska 
Piastów, Polska Jagiellonów, (Poznań) 1946, 123. tabl.

n:!) Z pomiędzy bogatej polskiej i obcej literatury tyczącej się 
tych zabytków wymienić należy W o l f s k r o n ,  Die Bilder d. Hed- 
wi^slegende, Wien 1846; P o l a c z k ó w n a ,  Geneza herbów pol
skich w herbarzu flamandzkim, Lwów 1925; M i k u c k i, Heral
dyka Piastów śląskich, (Hist. Śląska PAU. III. 524 i pass.).

0:5) Ro eh  1, Siegel tabl. I. nK 2.



Jana Chrzciciela w tarczy dolnej lewej, wymienia 
Ewangelistę. Nie wchodzimy w tym miejscu w bliższe 
badania sprawy, że głowa tego świętego oddawana jest 
zawsze w sposób sprawiający złudzenie, czy mamy tu 
do czynienia z przedstawieniem mężczyzny czy kobiety, 
a przechodzimy do próby wyjaśnienia tego, co pierwot
nie na dokumencie królewskim z r. 1530 mogło być 
napisane (ryc. nr. 9).

i że w pierwotnym tekście dokumentu nie był i nie 
mógł być wymieniony św. Jan Chrzciciel, wynikało to 
z samej treści herbu64) i tak też stawiana była kwestia 
zawsze w literaturze przedmiotu65). Chodzi tylko o to, 
co mieściło się pierwotnie na dzisiejszej razurze. Nie 
mogło to być też i imię św. Jana Ewangelisty, gdyż w ta
kim razie niepotrzebnie by jego imię również usuwano, 
aby je później powtórzyć. Zachował się na szczęście 
przedruk XVII w. dokumentu królewskiego z r. 1530, 
w którym niejaki Jakub Bornitius miejsce radyrowane 
w r. 1530 odął jako „głowa św. Doroi;ei“ 0G) . Tak 
więc przyjąć dziś wypadnie, że pierwotnie w doku
mencie Ferdynanda w ostatnim polu herbowym wy
obrażona była postać św. Doroty, patronki XIV-wiecz- 
nego kościoła miejskiego, pod wezwaniem jej, św. Wa
cława i Stanisława. Święta ta nie znalazła uznania 
w protestanckiej radzie miejskiej, która w dokumen
cie cesarskim wyjednała sobie przemianowanie jej na 
św. Jana Ewangelistę. Przy czym, rzecz dziwna, 
wszystkie późniejsze wizerunki zatrzymały charakter 
kobiecy wizerunku herbowego, mimo że w myśl brzmie-

94) Powtórzony byłby w taki sposób dwukrotnie Chrzciciel, co 
z punktu widzenia heraldycznego byłoby nonsensem.

"5) Por. ostatnio R o e h 1, Siegel u. Wappen 33— 41; N i e -  
1 a n d e r, Der Kopf Johannis des Evangelisten im Breslauer Stadt- 
wappen, (Ztschr. f. Gesch. Schles. 1914, XLVIII. 144 n.).

w) B o r n i t i u s  J., De instrumentis sive documentis littera- 
riis tractatus, Drezno 1625, 90.



nia aktu Karola V odnosiły się one do postaci męskiego 
świętego.

Tak utrwalony przez cesarza niemieckiego herb 
Wrocławia, przetrwał aż do r. 1938. W roku tym ger- 
manizująca resztki polskości na Śląsku hitlerszczyzna, 
targnęła się i na resztki wspomnień polskich, tkwiących 
w herbie miejskim. W nowym projekcie pozostał tylko 
orzeł śląski, z przepaską srebrną przez skrzydła, w sty
lizacji swej jednak zbliżony bardziej do orła pruskiego, 
niż właściwego śląskiego, a pod jego stopami ręka 
„artysty4* niemieckiego dodała żelazny krzyż z r. 1813, 
jakby pamiątkę stanowiska miasta wobec wojen napo
leońskich ,r) . Herb ten na szczęście nie długo się utrzy
mał. Najpilniejszym zadaniem naszej nauki i sfer urzę
dowych powinno być obecnie wyszukanie dla miasta 
nowego herbu, a raczej nawiązanie do dobrej, polskich 
czasów jeszcze sięgającej tradycji, która by łącząc 
Śląsk i Wrocław z resztą Polski, splatała zarazem 
w harmonijną jedność przeszłość z teraźniejszością., 
polskość XIII w. z obecną.

\
\  67

67) Die Entwicklung des Wappens der Hauptstadt Breslau, 
(Wrocław b. r .) .
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