
międzynarodowe kontakty, u nas tak samo, jak wszę
dzie.

I dodamy: tylko niemiecka nauka zeszła na m a
nowce, doszukując się wszędzie, u siebie i u sąsiadów, 
jedynie niemieckich cech i niemieckiego ducha, brnąc 
po tej linii aż do potwornej rasistowskiej śmieszności. 
Nie umiała docenić wielkiej myśli Goethego, że „do
piero cała ludzkość jest prawdziwym człowiekiem41 i że 
tak, jak on w ,,W est-óstlicher Divan“ skarby szcze
gólniejsze cudzej twórczości przyswajać należy dla 
swoich rodaków. Tak obiektywne hasła lepiej po j
muje nauka polska. I dlatego czas wydzwania godzinę 
coraz większych jej zasług względem międzynarodo
wego postępu wiedzy a między innymi na polu historii 
sztuki.

Marian Morelowski

K a r o l  M a l e c z y ń s k i  — Dzieje W rocławia cz. I 
do roku 1526, W ydawnictwa Instytutu Śląskiego, 
Pamiętnik Instytutu Śląskiego ser. II, 1.3, Katowice 
W rocław 1948.
Prawdziwa satysfakcja i duma ogarnia polskiego 

historyka, iż w trzy lata po ukończeniu wojny i odzy
skaniu największego miasta śląskiego, zdobyło się na
ukowe środowisko wrocławskie na pierwszą monogra
fię Wrocławia. Była ona bardzo potrzebna, zważywszy 
znaczenie W rocławia w życiu i rozwoju dzisiejszej Pol
ski. Autor, jak tłumaczy w przedmowie, doprowadził 
pracę do 1526 r . ; ogrom bowiem materiału nie po
zwala na ograniczenie się w jednym tomie dla całości 
dziejów. Poprzedziły „Dzieje W rocławia44 rozliczne 
gruntowne, a drobniejsze studia, jak H. Barycza o sto
sunkach kulturalnych Polski ze Śląskiem i związkach 
z uniwersytetem krakowskim — a przede wszystkim 
Ewy Maleczyńskiej — Polskie tradycje naukowe i un i
wersyteckie W rocławia, która to praca stanowi zna
czny wkład przygotowawczy do niniejszych „Dziejów44. 
Autor wyzyskał powojenną literaturę, tyczącą- Śląska 
i stosunków polsko-śląskich, natomiast nie uwzględ
nia paru ważniejszych opracowań sprzed 1939 r. po
średnio traktujących o stosunkach handlowych W roc



ławia z miastami środkowej Polski. Przeszłość W roc
ławia nie była znów tak obcą naszym zainteresowa
niom. Nie zdobyliśmy się przed 1939 rokiem na mo
nografię — ale nie zdobyli się na nią i Niemcy od koń
ca XVIII w., od czasów Klosego.

Monografia W rocławia jest typem nowoczesnego 
opracowania, ujmującego całość dziejów z uwzględnie
niem przede wszystkim stosunków ekonomicznych, han
dlowych, finansów miejskich, podstaw rozwoju miasta. 
Jak podkreśla autor w< przedmowie (str. 7) ważniejszą 
jeszcze sprawą dla społeczeństwa polskiego było wydo
bycie wszelkich szczegółów do polskości miasta. Stąd 
wynika i trudność skreślenia tego rodzaju monografii, 
która by dobrze ujmowała i wypadki polityczne i sto
sunki wewnętrzno-gospodarcze. Prof. Maleczyński do
skonale się wywiązał z tego zadania, nie przeciążając 
swych „Dziejów W rocławia1’ historią polityczną, a kła
dąc znaczny nacisk na ustrój, stosunki gospodarcze, 
kulturę i sztukę.

W początkowych rozdziałach poza bardzo krótko 
potraktowanymi wiadomościami z prehistorii o znale
ziskach na terenie W rocławia i najdawniejszym zasie
dleniu różnych punktów późniejszego, ogromnego m ia
sta, najciekawiej jest ujęta topografia W rocławia 
i jego rózwój historyczny. Uwzględnia tu autor budowę 
każdej fundacji monumentalnej, w związku z ośrod
kiem, dla którego była stworzona, śledzi wkład pol
skich książąt, komesów do rozwoju średniowiecznego 
Wrocławia, rezydencji książąt dzielnicowych. Polski 
Wrocław, rosnące emporium handlowe miał przed lo
kacją charakterystyczny dla wielu miast nieregularny 
plan, a w pobliżu jego centrum wytyczano dopiero lo
kacyjne miasto z wielkim rynkiem i regularnym ukła
dem ulic. Brak mapy, podobnie, jak w ustępie trak tu
jącym o najdawniejszej topografii, daje się odczuć na
wet tym, którzy już wiele interesowali się Wrocławiem, 
dla innych ustępy te, o podwójnej nieraz nomenkla
turze ulic, są zupełnie niezrozumiałe. Na str. 49—50 
zebrano ciekawe wiadomości o wsiach najstarszych, 
które dziś znane są tylko z nazwy, jako przedmieścia 
W rocławia. Stanowiły one w najdawniejszym okresie 
własność księcia, lub duchowieństwa, powoli przecho
dziły później na rzecz miasta. Na pytanie, jak daleko



sięgał okręg sądowy (W eichbild) W rocławia w okre
sie jego największego rozwoju — nie znajdujemy jed 
nak w książce odpowiedzi. Podkreślono jedynie prymat 
W rocławia w całym księstwie. — W rocław rozrasta
jący się, dzięki poparciu książąt śląskich, pozostawał 
wpierw pod władzą książęcego sołtysa. Sołtysowi pod
legały trzy grupy ludności: polska, wallońska i n ie
miecka — ta ostatnia znana dopiero od 1214 r. Autor 
dochodzi do ciekawego wniosku: iż miasto przed na
padem tatarskim  miało już plan nowego rynku, a lo
kacja właściwa nastąpiła przed 10 III 1242 r. Najazd 
tatarski i spalenie miasta na lewym brzegu Odry po
traktował autor bardzo krótko. Natomiast wyczerpu
jące wiadomości znajduje czytelnik w rozdz. III 
w związku z lokacją, przywilejami książęcymi, uposa
żeniem pierwszych wójtów, dochodami miasta — przy 
czym autor kreśląc obraz ustroju pierwotnego W roc
ławia sięga często do analogij z Krakowem. Inne po
dobieństwo Steinowi (str. 63) lokacja w 1263 r. No
wego Miasta, jako rodzaju hamulca dla wybujałych 
aspiracyj W rocławia (w Krakowie lokacje Kazimierza, 
Kleparza i Garbar przypadają na I pół. XIV w .). Przy 
omawianiu rozwoju samorządu miejskiego winien był 
autor sięgnąć nie tylko do M. Patkaniowskiego — Kra
kowskiej rady miejskiej w wiekach śr., ale ii do M. Ni
wińskiego — W ójtostwo krakowskie w wiekach śred., 
gdyż obie te prace traktują o ustroju miejskim na sze
rokim tle porównawczym zwłaszcza w stosunku do 
miast śląskich i zachodnich. Bardzo słusznie podkre
ślono, iż w księgach miejskich i w urzędowej kore
spondencji W rocławia nie używa się niemieckiego ję 
zyka, tylko przez dłuższy czas łaciny. Jest to znaczna 
różnica z położonym o wiele dalej na wschód Krako
wem, gdzie do czasów buntu wójta Alberta (1311 nie 
1312 r.) prowadzi się zapiski w księgach miejskich 
po niem iecku1). Równolegle do przedstawienia roz
woju Wrocławia, śledzi też autor stosunek elemen
tów narodowościowych i stanowisko Polaków. Nieba

i) Później oczywiście też się trafiają zapiski w księgach 
ławniczych czy radzieckich w jęz. niemieckim: jak testamenty, 
umowy handlowe, itp. W innym miejscu autor omyłkowo pisze 
(sir. 167) że w Krakowie od początku prowadzono księgi w ję
zyku niemieckim. Tak, ale krótko, do 1311 r.



wem na gruncie wydarzeń politycznych, obie nacje 
staną do decydującej walki. Od 1327 r. dzieje W ro
cławia mogą być przedstawione jedynie właśnie na 
gruncie wydarzeń politycznych. Luksemburgowie, 
chcąc pozyskać zniemczoną część społeczeństwa w ro
cławskiego sypią przywilejami i nie zaniedbują żadnej 
okazji, która by im wydała w ręce W rocław oraz księ
stwo wrocławskie. Ten okres dziejów, wraz z walką
0 świętopietrze w XIV w. walką duchowieństwa zniem- 
czałego z królem polskim oraz polskiego z królem cze
skim jest gruntownie opracowany w „Historii Śląska1'
t. I (wyd. P. A. U. 1933). Niemniej prof. Maleczyński 
nieco inaczej oświetla parę szczegółów, m. in. uwy
datnia możliwości połączenia W rocławia z Polską 
w 1323 r. za Łokietka. Wreszcie w tym okresie czasu 
zasługują na uwagę pierwsze walki socjalne pomiędzy 
rzemieślnikami w cechach a patrycjuszami w radzie, 
którzy stają się klanem coraz bardziej zamkniętym, nie 
dopuszczającym nikogo do rządów miastem (tendencja 
dożywotniego piastowania godności m iejskich). Bar
dzo ciekawy ustęp o rodzajach ksiąg miejskich (str. 
131) i zakładaniu nowych działów np. lihri excesuum 
(czyżby do 1805 r. zachowane?) wymaga porównania 
z głównymi miastami w Polsce. Ciekawe przedstawie
nie polityki finansowej miasta, budżetu, operowania 
systemem pożyczek — jest nowym, cennym przyczyn
kiem do dziejów miast w Polsce. Mimo poparcia Lu
ksemburgów, mimo rozlicznych przywilejów miasto 
musi się nieraz uciekać do... fałszowania bilansu, by 
mieć podstawę do odmówienia królowi pożyczki. Po
dobnie dokładnie przedstawił autor rozwój cechów,
1 produkcję rękodzielniczą średniowiecznego W rocła
wia, z coraz bardziej wyrabiającą się specjalizacją za
jęć (w 1403 r. było 133 zawodów!), dołączając ta 
belkę statystyki zawodowej Wrocławia z 1403 r. Da
lej ustęp o stosunkach handlowych W rocławia z róż
nymi krajami, w szczególności zachodem Europy, W e
necją, Italią i in. wypadł jednak o wiele słabiej, jeśli 
chodzi o ogólne znaczenie Wrocławia dla Śląska i dla 
Polski. W ods. nr 118, str. 318 przytacza autor lite
raturę, na podstawie której przedstawił stosunki han
dlowe Wrocławia. Czytelnik, (zwłaszcza historyk dzie
jów gospodarczych) może być bardzo zdziwiony, nie



znajdując a n i  j e d n e j  p o z y c j i  z literatury pol
skiej (v. obszerny spis literatury do dziejów handlu 
w Hist. gospodarczej Polski wyd. I—III J. Rutkowskie
go), a tylko przestarzałą i stronniczą rozprawę W end
ta: Schlesien u. d. Orient, dalej Raupricha i Mark- 
grafa. Jest przecież L. Koczego: Związki handlowe 
W rocławia z Polską do końca XVI w., Katowice 1938, 
jest St. Kutrzeby: Handel Krakowa w w. śr., Kraków 
1902, gdzie cały rozdział jest poświęcony handlowi ze 
Śląskiem i Wrocławiem, jest L. Koczego: Handel Po
znania do poł. XVI w., (1930 r. t. VI Prac. Kom. Hist. 
Pozn. Tow. Przyj. Nauk) ; w zbiorowej pracy na 
700-lecie Torunia jest wiele materiału do związków 
z Wrocławiem, wreszcie wspomnimy nieodzowną pod
stawę końcowych rozdziałów książki: R. Rybarskiego: 
Handel i polityka handlowa Polski w XVI w. 2 t. Sto
sunki Polski z Norymbergą przez W rocław też sa w pew
nej mierze znane dzięki pracom Kutrzeby i Ptaśnika. 
Ryć może, autor nie miał zamiaru przedstawiać osobno 
stosunków z miastami polskimi; (na str. 164 pisze, że 
nie będzie omawiał związków z Toruniem) — niemniej 
należało to jakoś zaznaczyć, lub w obszerniejszym od
syłaczu podać tytuły polskich prac do związków han
dlowych z W rocławiem. Podobnie zaznaczyć należy 
brak wiadomości do handlu na drodze odrzańskiej. 
Wrocław, który koncentrował obrót towarowy na dro
dze wodnej miał w późniejszym średniowieczu dwu 
konkurentów: Gubin i Słubice. Osobny tom Codex dipl. 
Silesiae daje sporo materiału do handlu na drodze wo
dne i odrzańskiej.

Dobrze przemyślany i przepracowany jest usten. 
tyczący składu narodowościowego Wrocławia w XIV— 
XV w. z uwzględnieniem nazwisk wybitniejszych m ie
szczan — dalej dzielnicy walońskiej, kupców polskich 
i ruskich, kolonii żydowskiej — wreszcie elementu 
polskiego, który niemczyzna zaczyna coraz bardziej 
rozsadzać i izolować: czy to w szkole, czy w kapitule 
czy w cechach. Ludność Wrocławia (oszacowana 
w XIV'—XV w. na 11—13.000 ludzi) stanowiła cieka
wy mozaikę, w której nawet najbardziej zniemczone 
środowiska kościelne i klasztorne nie są zupełnie po
zbawione elementu polskiego. Autor przytacza tu dzie
siątki nazwisk, zwłaszcza wybitniejszych duchownych,



którzy zasłynęli w zakresie swej wiedzy, a byli Pola
kami z pochodzenia — niższe duchowieństwo w prze
ważającej mierze było polskie. Skoro już parokrotnie 
podkreślił autor znaczenie żywiołu polskiego w bun
tach rzemieślników przeciw radzie m. (1418 r.) 
i ośrodki w których zwartą masą zamieszkiwał element 
polski (platea Polonicalis ■— i cztery kościoły w k tó
rych wygłaszano kazania po polsku do ostatnich nieo
mal czasów) — wartało zebrać więcej jeszcze wiado
mości do tej polskiej kolonii. W innym miejscu (str. 
161. 170, 175) jest mowa o cechach specjalnie pol
skich: tkaczy, rybaków wreszcie rzeźników — którzy 
za swój udział w jednym z buntów zostali usunięci po
między mury miejskie. Rzeźnicy i to nie tylko w ro
cławscy, prowadzili korespondencje w języku polskim 
i komunikowali się z miastami polskim. 2) Rzecz na
daje się na osobne studium, zważywszy, że w miastach 
dawnej zachodniej Słowiańszczyzny (szczególnie Łu- 
życj element słowiański zajmuje w XIV—XV w. różne 
osobne, podrzędne uliczki, ,,vicus“, przedmieścia, tru 
dni się płóciennictwem, garncarstwem, tkactwem, na 
wsiach bartnictwem, w chyżach podmiejskich rybołó- 
stwem, ito. Istniała więc tego samego rodzaju tenden
cja i na Śląsku — tylko nie było utrudnień w dostępie 
do nauki w cechu — jakie istniały dla Słowian na za
chodzie. Byłby to proces bardzo dla polszczyzny n ie
bezpieczny już w XIV—XV w., który należy zaobser
wować i w innych miastach śląskich. Niezależnie jed
nak od tej osobnej jakby dzielnicy polskiej we W rocła
wiu, udział Polaków we wszystkich dziedzinach pracy 
i w życiu kulturalnym jest widoczny.

Dwa dalsze rozdziały obejmują polityczne dzieje 
Wrocławia w dobie wojen husyckich pod Jerzym z Pq- 
diebradu i Jagiellonami. Tu wkład pracy autora przy 
powiązaniu wydarzeń politycznych z polityką miasta 
i jego stanem wewnętrznym — jest bardzo znaczny, 
zważywszy, że „Historia Śląska“ kończy się na 1402 r.

2) Np. w 1912 r. list rzeźników Wrocławia, Legnicy, Świdni
cy, Brzegu do rzeźników Krakowa, Kazimierza i Kleparza 
w sprawie organizacji towarzyszy w cechu (Piekosiński Fr., 
Prawa i przyw. m. Krakowa, I nr 313). Podobnych przykładów 
korespondencji w języku staropolskim możnaby znaleźć więcej,.



a do dziejów husytyzmu nie mamy zbyt wiele opraco
wań i polskie badania zwłaszcza dla Śląska są dopiero 
w zaczątku. Główną podbudowę stanowiły tu kroniki 
śląskie i opracowania niemieckie — autor nie cytuje 
ani jednej pracy polskiej z tego czasokresu. Politykę 
polską w stosunku do zagadnień husyckich traktuje 
w wielkim skrócie w tym oświetleniu, jakie dała n ie
dawno Ewa Maleczyńska w swej książce: Społeczeń
stwo polskie w I poł. XV w. wobec zagadnień zachod
nich, W rocław 1948. Najciekawszą była w tym okre
sie czasu polityka, którą prowadzi miasto przeciw kró
lowi czeskiemu i przeciw husytyzmowi, jako ruchowi 
słowiańskiemu i narodowemu, to znów w kierunku 
utrzymania dobrych stosunków z Polską, przy równo
czesnym ciągłym ograniczaniu żywiołu polskiego 
w mieście. Czasy Zygmunta Jagiellończyka i jego rzą
dów na Śląsku są przedstawione tylko na podstawie 
prac Dzięgiela i ostatnio Z. W ojciechowskiego (Zy
gmunt Stary) podczas gdy bardziej szczegółowo zajął 
się tymi kwestiami Stan. Nowogrodzki, Rządy Zy
gmunta Jagiellończyka na Śląsku i Łużycach 1499— 
1506, Kraków 1937.

Nie będziemy się tu jednak zagłębiać w zagadnie
nia polityczne, ale raz jeszcze powrócimy do handlu. 
W ojna handlowa z W rocławiem od 1511 r. nie znalazła 
należytego oświetlenia, choć jest w polskiej literatu 
rze dobrze znaną (R. R ybarski). Absorbuje ona tak sil
nie umysły współczesnych, że znajduje szereg oświe
tleń u polskich dziejopisów (np. kronika M. Rielskie- 
go pod r. 1511, 1515 i 1524) — luźne wzmianki zna
lazłyby się i w literaturze staropolskiej. W  czasie tej 
wojny handlowej niektórzy możnowładcy polscy ode
grali dwuznaczną rolę, popierając interesa Wrocławia 
i broniąc jego handlu za grube podarunki w pienią
dzach. Na. str. 232 omyłkowo potraktowano Fugsrerów 
jedynie jako pośredników w handlu miedzią dla Wro^ 
cławia — tymczasem oni zupełnie prawie od W rocła
wia nie zależeli, mieli tu od 1503 r. swa faktorie, jak 
w Krakowie i w Cieszynie, wozili miedź tylko transy - 
tem. 3) Udział pośredni Turzonów i Fuggerów w iel

3) Por. mój „Handel Krakowa w XVI w.“, Kraków 1935, str. 
166 i nast.



kich kapitalistów na skalę ogólno europejską w handlu 
W rocławia zasługiwał na specjalną uwagę.

Już w przedmowie zaznaczył autor, że pracę taką 
jak „Dzieje W rocławia1* należało by zacząć od przy
czynków, a potem dopiero przedstawić syntezę dziejów, 
że jednak stan archiwaliów śląskich jeszcze przez lata 
nie rokuje nadziei dotarcia do wszystkich źródeł do 
dziejów Wrocławia, pracę trzeba było wydać wcze
śniej. Archiwum miejskie wrocławskie w znacznej 
części ocalało, ale uporządkowanie jego jest kwestią 
długiego czasu. Pisząca tę ocenę zbierała jeszcze przy 
okazji pracy o handlu Krakowa w XVI w. materiał 
z ksiąg miejskich krakowskich, z literatury współcze
snej, z dziej opisów itd. do stosunków rodzin krakow
skich z Wrocławiem i wrocławian w Krakowie. Mimo 
wszystkich zakazów, które tak się dawały we znaki 
wrocławianom, mieszczanie obchodzili je przyjmuiąc 
prawo miejskie w Krakowie i stąd handlując np. z W ę
grami czy wschodem. Prawo miejskie krakowskie da
wało bardzo wielkie uprawnienia i tą drogą dokony
wała się znaczna infiltracja mieszczaństwa wrocław
skiego, jak na to wskazują księgi przyjęć do prawa 
miejskiego. O znacznym procencie niemczyzny świad
czą testamenty — jeszcze w głąb XVI w. pisane w księ
gach po niemiecku. Rodzin, które przerzuciły z W ro
cławia do Krakowa, bodaj jednego tylko przedstawi
ciela było mnóstwo. Z drugiej strony niemczyzna 
owych Schillingów, Gutteterów. Banków, Danigielów, 
Rottermundów — o ile zostają dłużej w mieście — roz
tapia się w polskim elemencie Krakowa. Z drugiej 
strony czeste nazwiska polskie (Krupków, Zatorskich, 
Brunowskich prowadzących handel np. z Popielam i= 
Popplau) spotyka się we Wrocławiu, nie mówiąc już
0 faktorach, agentach, woźnicach, bo ci zawsze byli 
Polakami. Można się było spodziewać przed 1939 ro 
kiem, że przy sprzyjających okolicznościach będzie 
można kiedyś uzupełnić materiały krakowskie — w ro
cławskimi. Jeśli jednak te ostatnie przez dłuższy je 
szcze czas będą niedostępne — nieodzownie pilną p ra
cą jest przeprowadzenie poszukiwań i w literaturze
1 w księgach miejskich miast polskich — nazwisk Po
laków handlujących z Wrocławiem i na odwrót w ro
cławian w Polsce, rodzin mieszczańskich, które spoi-



szczyły się na polskim gruncie itp. Rzecz dó zrobienia, 
tylko jako praca zbiorowa. Pewną ilość materiałów ze
brał już Polski Słownik Biograficzny w wydanych do
tychczas tomach.

Wobec znacznego pośpiechu z jakim konstruowano 
tę dużą objętościowo i bogatą w treść monografię — 
wkradło się i trochę usterek. Np. autor używa stale 
określenia: marka srebra — to chyba grzywna, która 
w polskich źródłach ma stale nazwę marca. Str. 93. 
289, 298, 306 wymienione nazwisko Jan z Piano del 
Garpine za każdym razem w innym brzmieniu, co jest 
niewątpliwie niedopatrzeniem korektowym. Str. 121 
i w paru innych miejscach podkreśla autor stale nie- 
mieckość Luksemburgów. W pierw byli oni napoły 
francuskiego pochodzenia (Karol IV najpierw  uczył się 
po francusku, potem uczył się niemieckiego, a najpóź
niej czeskiego) — po drugie w nauce niemieckiej 
ostatnich lat toczyła się dyskusja na tem at gorliwego 
popierania interesów słowiańskich przez pierwszych 
Luksemburgów Jana i Karola. W reszcie polityka pierw 
szych Luksemburgów szła po linii najpierw  wyniesie
nia własnej dynastii — a potem interesów Rzeszy 
i niemczyzny. Inna rzecz, że walka narodowościowa na 
Śląsku i we W rocławiu w poł. XIV w. daje inny aspekt: 
właśnie popierania niemczyzny przez nowych dynastów 
w Czechach. — Żytyce (Zeitz) nie leża na Łużycach — 
ale o wiele dalej na zachód, (str. 41), Krapice (str. 
214) są jakąś nieznaną bliżej miejscowością na Ślą
sku, może to Chrapkowice, w Opolskim, dość niefor
tunnie przemianowane na Krapkowice, niem. Krappitz.

Wszystkie te drobiazgi nie ujm ują w niczym ogól
nej wartości pracy, która jest encyklopedia wiedzy 
o Wrocławiu, jego dziejach i znaczeniu. Także zakres 
stosunków kulturalnych został tu bardzo szeroko po
traktowany, stosunki z najbliższym uniwersytetem k ra 
kowskim — jak również i powstanie i znaczenie za
bytków monumentalnego budownictwa we W rocła
wiu. Rozwój sztuki w tak bogatym środowisku, gdzie 
mecenasami byli kupcy wrocławscy — element zniem
czony — wycisnął swe piętno niestety niemieckie na 
zabytkach najpiękniejszej doby rozwoju miasta.

Wszystkie te zagadnienia, jak również braki i n ie
dociągnięcia, na które wskazałam odnośnie handlu —



będą bezwątpienia w odpowiedni sposób traktowane 
w następnym tomie dziejów W rocławia — na który 
nauka polska czeka.

Krystyna Pieradzka

M a r i a n  H a i s i g, Herb miasta W rocławia — jego
symbolika i geneza. (Nauka i Sztuka 1948, z. 9.
str. 153—168).
Dziejami herbu i najstarszych pieczęci miasta W ro

cławia interesowała się nauka tak niemiecka, jak pol
ska od dawna. Specjalne lub przygodne artykuły wzgl. 
wzmianki poświęcali mu Pfotenhauer, Saurma, Jeltsch, 
Hupp, Roehl, a z Polaków Gumowski i podpisany. 
Obecnie dr Ilaisig powrócił ponownie do problemu 
tylekroć poruszanego, a mimo to do dziś dostatecznie 
niewyświetlonego.

Mało którego z miast średniowiecznych herb ulegał 
na przestrzeni średniowiecza tylu odmianom i prze
mianom, co herb miasta W rocławia; mało które miasto 
posiadało tyle odrębnych do poszczególnych swych 
urzędów pieczęci i osobnych symboli, co nasze miasto. 
Wreszcie pod względem swej herbowej symboliki jest 
ono bodaj unikatem w całej heraldyce średniowiecznej 
miast polskich. Na przestrzeni 270 lat (1261—1530) 
spotykamy mianowicie 5 typów miejskich pieczęci, 
a 17 ich odmian, nie licząc pieczęci i herbu kancela
rii księstwa wrocławskiego (od r. 1504) i starostwa 
krajowego (od r. 1351). Obok.pieczęci reprezentacyj
nej miejskiej (burgensium, civitatis, universitatis ci- 
vium, civium), występujących w latach 1262—1416, 
spotykamy w porządku chronologicznym pieczęć ław
niczą (od r. 1299), wójtowską (od r. 1299), radziecką 
(od r. 1324—7). magistratu (od r. 1302), sekretną 
miejską (od r. 1343—1530), wreszcie burmistrzow
ską (od r. 1369—1479). Niejednokrotnie miasto uży
wa obok siebie kilku pieczęci różnych tynów, dla je 
dnej Władzy (jak w r. 1295 i w latach 1308—1315) ; 
obok symboli miejskich: patron katedry, mury i b ra
my miejskie, figurują na nich dawne r. 1262 sieka
jące jeszcze tradycje książęce: orzeł piastowski, który 
znika ostatecznie z pieczęci miejskiej w r. 1315, 
a utrzymuje się jedynie do połowy XVIII w.' na pieczęci
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