
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



ławniczej miasta. Szczególną trudność sprawia do tej 
pory uczonym określenie genezy tej anomalii w heral
dyce miejskiej, jakim jest postać najstarszego herbu 
i pieczęci Wrocławia, tj. orła dwugłowego, zastąpio
nego już w r. 1292 co najpóźniej wizerunkiem1 patrona 
miasta. Wreszcie rozklasyfikowanie poszczególnych 
pieczęci i ich typów między władze miejskie, które 
nieraz w opinii dotychczasowych badaczy, używały do
wolnie pieczęci nienależących do odpowiedniego 
urzędu.

Zajmująca się tymi specjalnie zagadnieniami praca 
dra Haisiga skrupulatna, drobiazgowa i napisana 
z wielką erudycją, stara się wiele z tych problemów 
wyświetlić, dorzucając wiele ciekawych przyczynków 
i własnych trafnych kombinacji (np. na tem at zaprze
stania używania przez radę wielkiej pieczęci po r. 
1418). W wielu z nich pokrywa się autor z mymi daw
niejszymi wywodami, 1) nie będę tedy o nich tu mó
wił; we dwóch natom iast różnimy się stanowczo i na 
ich tem at pragnę poświecić parę słów recenzji.

A więc przede wszystkim co oznacza pierwotny herb 
wrocławski: orzeł dwugłowy, w raczej dwa półorły; 
zdania nauki są tu rozdzielone. Jedni uważają obraz 
napieczętny z r. 1262 za połączenie herbu książęcego 
z symbolem patrona katedry (św. Jan Chrzciciel), 
Hupp, inni połączenie orła śląskiego z polskim, wzgl. 
dolno-śląskiego z górnośląskim (Hohenlohe. Saurma, 
podpisany), inni wreszcie traktują obraz ten jako czy
sto fantastyczny (Friedensburg) ; do zdania tych osta
tnich przychyla się obecnie autor. Czy jednak słusznie. 
Sam na innym miejscu przyznaje, że figurowanie orła 
piastowskiego na pieczęciach ławniczych (a również 
miejskich) Wrocławia, symbolizuje udział władzy mo
narszej. księcia wrocławskiego, nad miastem. Odma
wia natomiast tego symbolu orłu dwugłowemu, wzgl. 
dwóm półorłom. Czy słusznie? Niewatoliwie taka postać 
orła jest unikatem w symbolice heraldycznej mieiskiej 
w Polsce, a nader rzadko stosowanym w heraldyce 
miejskiej zachodniej2), jak również w herbach szla-

!) M a l e c z y ń s k i ,  Herb miasta Wrocławia, (Sobótka 1947, 
l. str. 6—8).

2) Przykłady zestawia G u m o w s k i ,  Pieczęcie śląskie str. 
383.



checkich zachodnio-europejskich. Orzeł dwugłowy n ie
wątpliwie był początkowo tworem czysto fantastycznym, 
podobnie jak inne motywy heraldyczne, wzięte z baśni 
starożytnych, czy średniowiecznych (jednorożec, gryf 
itp .). Rychło jednak, bo już w epoce późnego cesar
stwa rzymskiego nabrał określonych znaczeń3) i od 
tej pory nie podobna traktować go jako wyłącznie 
utwór fantazji rytownika. Tak jak w późniejszym 
herbie cesarskim niemieckim wyobrażał on tradycję 
podzielonego na dwie części dawnego imperium rzym
skiego, tak i później w średniowieczu. Nadawanie m ia
stu czystego półorla, figury niewątpliwie również fan
tastycznej, bardzo powszechne w śląskiej heraldyce 
miejskiej, było aktem woli ze strony właściciela mia- 
sta-panującego, który w tej formie wywyższał miasto 
ponad inne, nieposiadające herbu książęcego, a z dru
giej strony nie nadawał mu pełnego własnego herbu, 
zastępując jego brakującą część innymi, dowolnymi 
sym bolam i4). Tak samo niewątpliwie miało miejsce 
i przy nadaniu herbu Wrocławowi. Trudno przypu
ścić, aby książę postąpił z nim inaczej, niż z takim 
Bytomieni, Opolem, Raciborzem, Lubinem, Namysło
wem itp. Jedyna różnica między nimi a stołecznym 
Wrocławiem polegała na tym, że kiedy inne miasta 
obok półorła otrzymywały jako uzupełnienie połowę 
innego jakiegoś symbolu (ryby, krzyża, koła, baszty, 
gwiazdy), to stolica całego Śląska otrzymała jako uzu
pełnienie drugie pół orła. Rzeczywiście mamy tu 
do czynienia nie z orłem dwugłowym, ale z dwoma 
nółorłami, odmiennie każdy wystylizowanymi. 5) Sto
lica kraju otrzymała w r. 1262 dwa uszczerbione her
by książęce półorła śląskiego i najprawdopodobniej 
półorła polskiego, symbol panowania książąt wrocław
skich nad znaczna częścią Mało- i Wielkopolski.

Drugim zagadnieniem, co do którego różnię sie 
w poglądach z drem H. to sprawa używania pieczęci

3) Zaznacza to sam H a i s i g str. 15G, przyp. 13.
4) Na Śląsku 22 miast posiadało półorła w herbie, nadto 

dalszych 24 miało jako herb pełnego orła, por. G u m o w s k ą  
Pieczęcie Śląskie str. 382, 384.

5) Analiza odlewu pieczęci z r. 1262, jaką dzięki uprzejmości 
dra Haisiga posiadam, wykazuje ślad podwójnego konturu ra
mienia skrzydła u prawego (heraldycznie) orła.



z orłem na przestrzeni lat 1290—1315, a nawet do 
r. 1741. Autor opierając się na pieczęci ławniczej w ro
cławskiej (a dodać trzeba że i wójtow skiej), na k tó
rych aż do połowy XVIII w. orzeł piastowski figuro
wał, oraz na fakcie, że i pieczęć miejska (z orłem 
podwójnym) ,,powszechności obywatelstwa“ z r. 1262 
przywieszona została do aktu wójtowskiego, wyraża 
przypuszczenie, że orzeł występował wprawdzie w la
tach 1299—4315 na pieczęci głównej miejskiej, 
względnie na pieczęci odwrotnej, ale używany był 
tylko przez wójta. 6) Fakty zaprzeczają jednak ta 
kiemu pojmowaniu sprawy. I tak pieczęć spiczasta 
owalna z r. 1295 z orłem w polu i napisem w otoku 
,,S. civium de W ratislaw ia“ 7) wisi przy ortylu, uży
czonym miastu przez M agdeburg,8) więc uwierzytel
nia jakby ze strony powszechności miejskiej przepisy 
prawne zakomunikowane miastu przez metropolitę 
ówczesnych miast polskich. Druga znów pieczęć W ro
cławia okrągła, z orłem w polu i napisem w otoku 
,,S. civitatis W ratislawie" 9) wisi dziś na dwóch do
kumentach z 6. IV. 1308 i 29. IX. 1315 10) jako kon- 
trasigillum, na aktach wystawionych przez rajców 
miejskich. Nie ma więc śladu, aby pieczęci głównych 
miejskich z orłem używał tylko wójt dziedziczny, sym
bol władzy książęcej sądowej nad miastem. Przeciw
nie orzeł piastowski, czy śląski (rzecz do bliższego 
jeszcze zbadania, co dziś utrudnia stan zachowanych 
pieczęci) występował aż do r. 1315 na pieczęciach 
miejskich, cofając się tylko i ustępując miejsca pierw 
szego patronowi W rocławia i schodząc na plan drugi 
jako obraz na pieczęci odwrotnej.

Niejasną jest, sam autor to przyznaje, przyczyna, 
dlaczego od r. 1416 znika wielka „majestatyczna" pie
częć miejska ze św. Janem w architekturze z używa
nia i przez cały przeszło wiek zastępuje ją pieczęć 
burmistrzowska, względnie starosty krajowego. Może

6) Str. 157 pracy autora.
7) Reprod. R o e h 1, Siegel u. Wappen d. Stadt Breslau tabl. 

U nr 2; M a l e c z y ń s k i ,  Herb ryc. 3; por. str. 15*9—60 pracy 
autora.

8) R e g e s t e n n r  2384; Kor n ,  UB nr 66.
9) Reprod. R o e h 1, Siegel tabl. II. nr 5.

10) Re g e s  te n  nr 2996, 2529; Kor n ,  UB nr 100.



fakt ten stoi rzeczywiście w związku ze zniszczeniem 
tłoku pieczęci przez pospólstwo wrocławskie w r. 
1418. Ale to rzeczy całkowicie nie tłumaczy. Przecież 
miasto później nieraz nie sprawowało urzędu starosty, 
który przenoszono na biskupa wrocławskiego lub któ
regoś z książąt, a mimo to nie zdobyło się nigdy w tym 
czasie (1424—1530) na powrót do dawnej pieczęci 
miejskiej ze św. Janem. Jest rzeczą dopiero do stw ier
dzenia, czego nauka niemiecka nie dokonała, jakie rze
czywiście pieczęci przywieszano do uroczystych doku
mentów miejskich od r. 1418—1530. W czasach póź
niejszych, kiedy miasto otrzymało od króla czeskiego 
i cesarza niemieckiego nowy herb, to mimo iż nadal 
w posiadaniu W rocławia znajdował się urząd starosty 
śląskiego, jednak obok pieczęci starościńskiej posia
dało własną miejską, wzorowaną na herbie z r. 
1530. ii)

Kończąc uwagi nad ciekawymi wywodami dra Hai- 
siga, podkreślić raz jeszcze muszę: sprawa herbu śre
dniowiecznego Wrocławia jest jeszcze rzeczą do zba
dania.

Karol Maleczyński

W a n d a  B o b k o w s k a ,  Pruska polityka szkolna na 
ziemiach polskich w latach 1793—1806. Naukowe 
Towarzystwo Pedagogiczne. Skład główny: Pań
stwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 
1948.
Z podziwu godną konsekwencją i wytrwałością, od 

lat przeszło dwudziestu rozjaśnia dr Wanda Bobkowska 
swoimi monografiami tak niedawną, ale mało znaną 
epokę dziejów szkolnictwa na ziemiach polskich, tj. 
okres od drugiego rozbioru aż niemal po czas utwo
rzenia Królestwa Kongresowego. Wystarczy przypom
nieć ogłoszone przez nią poprzednio: ,,Nowe prądy 
w polskim szkolnictwie ludowym w początku XIX w .‘; 
Kraków 1928 i wzorowo wydaną ,,Korespondencję 
M etternicha w sprawie Uniwersytetu krakowskiego“ . 
Teraz po wojnie przed paru miesiącami ogłosiła ona 
rozprawę pt. Pruska polityka szkolna na ziemiach pol-

ii) Reprod. R o e h 1, Siegel tabl. IV. nr 1.
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