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Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju heraldyki książąt oleś
nickich na tle heraldyki innych Piastów śląskich w XIV i XV w. Pia
stowie oleśniccy stanowili jedną z mniej znanych linii książęcych śred
niowiecznego śląska, nie odegrali w jego dziejach zbyt wielkiej roli poli
tycznej, nie pozostawili po sobie pomników budzących zainteresowanie 
badaczy kultury 1. Niektóre problemy z dziejów książąt oleśnickich docze
kały się omówienia 2, wiele jednak bądź pozostaje nadal nie opracowa
nych, bądź zainteresowano się nimi w niewystarczającym stopniu. Do 
nich m.in. należy heraldyka tej linii. 

Podstawowym i najwiarygodniejszym źródłem do badań heraldycz
nych są pieczęcie ze względu na ich rolę w życiu prawno-politycznym. 
Jest to zarazem jedyne źródło obejmujące całość dwustuletniego pano

wania książąt oleśnickich - od powstania księstwa w 1313 r. aż do 
śmierci ostatniego Piasta tej linii w 1492 r. 

Pieczęcie te tylko częściowo zostały opublikowane. S. Mikucki 3 po
daje najpełniejszy wykaz, ale obejmujący jedynie XIV w., niektóre póź-

1 C. Gr il n ha g en, Geschichte Schlesiens, Wrocław 1881; J. Dąb ro ws kl, 
Dzieje polityczne Sląska w latach 1290-1402 (Historia Sląska od najdawniejszych 
czasów do r. 1400, t. I, Kraków 1933); K. Ma 1 e c z yń sk i, Sląsk w okresie od pol. 
XII w. do pol. XIV wieku (Historia Sląska, t. I, cz. 1, Wrocław 1960) i inni. 

1 Sfragistyką książąt oleśnickich w oparciu o niewielki materiał sfragistyczny 
zajął się M. G u m o ws k i, Pieczęcie śląskie do końca XIV wieku (Historia Sląska 
od najdawniejszych czasów do r. 1400, t. III, Kraków 1936); te n że, Handbuch der 
polnischen Siegelkunde, Graz 1966. Ogólny zarys ich heraldyki dał S. Mik u ck i, 
Heraldyka Piast6w śląskich do schyłku XIV wieku (Historia Sląska od najdaw
niejszych czasów do r. 1400, t. III); A. Fu d a  1 ej, Pieczęcie księstw głogowskiego 
i żagańskiego, Nowa Sól 1973. Ostatnio genealogię tych ksią:!ąt opracował K. Ja
s iński, Rodowód Piastów śląskich, t. II, Wrocław 1975, s. 78-81, a militaria 
Z. W a w r z o n o wska, Uzbrojenie i ubiór Piastów śląskich od XII do XIV wie

ku, Łódź 1976.
• M i k U c k i, op. cit.
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niejsze XV-wieczne opublikowali M. Gumowski 4 i K. Stronczyński 5. 
Kilka opisów zamieszczają XIX-wieczne wydawnictwa źródłowe 6 i mo
nografie niektóry<!h miast śląskich, wchodzących niegdyś w skład księ
stwa oleśnickiego 7. Opisy te są jednak w większości bardzo ogólne, czę
sto niejasne, i tylko niektóre mogą stanowić pewną pomoc przy ustala
niu ogólnego rysunku godła. 

Mniejsze znaczenie mają źródła numizmatyczne, gdyż przekazują tyl
ko dwa elementy herbu: tarczę i godło. Dla piastowskiego okresu księ
stwa oleśnickiego zachowało się niewiele monet, głównie XIV-wiecz
nych 8• Późniejsze, z XV w., rozpływają się wśród innych monet pia
stowskich i trudno ściśle ustalić ich proweniencje. Godła namonetne 
ulegały znacznie wolniej wszelkim przemianom, toteż należy je trakto
wać jedynie jako uzupełnienie. 

Podobny, choć znacznie pełniejszy, charakter ma zaadaptowanie he
raldyki w architekturze głównie na potrzeby dekoracyjne. Godło Piastów 
oleśni<:kich zdobi dwa wzniesione przez nich zam.ki, w Oleśnicy i Woło
wie, pochodzące z XIV w., a wzorowane na innych współczesnych budo
wlach śląskich 11

• Niezbędnym uzupełnieniem godła są barwy, które prze
kazały trzy współczesne Piastom oleśnickim źródła o różnej proweniencji 
i z różnych lat, obejmujące niemal cały okres ich rządów. 

Godłem Piastów oleśnickich był orzeł najczęściej ze zwrotem w pra
wo 10, z przepaską księżycową przez pierś i skrzydła i krzyżem na środku 

piersi nad przepaską. Taki rysunek godła przekazują wszystkie zacho
wane pieczęcie tych książąt, począwszy od Bolesława, księcia oleśnicka
-gnieźnieńskiego (z r. 1315), a skończywszy na Konradzie X Białym 

• Gum owski, Handbuch, s. 60, nr 45 i tab. XXVI, nr 286.
1 K. Str o n cz yń ski, Wzory pism dawnych, cz. 2, Warszawa 1839, nr 32,

58, 63. 
6 Na uwagę zasługują: Lehns- und Besitzu.rktmden Schlesiens und seiner einzel

nen Fii.rstenthilmer im Mittelaiter, wyd. C. Grtinhagen und H. Markgraf, t. I i II, 
Lipsk 1881-1883; Urkundensammhmg zur Geschichte des Fii.rstenthums Oels bis 
zum Au.ssterben der Piastischen Herzooslinie, wyd. W. Haeusler, Wrocław 1883; 
Die lnventare (Codex diplomaticus Silesiae, t. XXX-XXXIII). 

1 Spośród licznych monografii największą wartość posiadają wprawdzie prze
st&rzałe, ale do dziś niezastąpione monografie: W. H a  e us 1 er a, Geschichte des 
Fii.rstenthums Oels bis zum Aussterben der Piastischen HerzogsUnie, Wrocław 1883; 
J. Chrząszcz a, Geschichte der Stadt Neustadt in Oberschlesien, Prudnik 1912;
A. Welt z 1 a, Geschichte der Stadt, Herrschaft und Festung KoseZ, Berlin 1866,
i inne.

a E. Kop icki, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski, t. I, 
cz. 2, Warszawa 1975. 

e B. Gu er qui n, Zamki śląskie, Warszawa 1957; M. Starz e wska, Dieśnica,

Wrocław 1963; J. Bak es, Wołów i ziemia wołowska, Wrocław 1972. 
10 Na nielicznych tylko pieczęciach Piastów oleśnickich występuje też orze ł 

ze zwrotem w lewo, np. pieczęć Bolesława przy dok. z 20 X 1315 w Archiwum 
Archidiecezjalnym we Wrocławiu (dalej cyt. AA Wrocław), sygn. A.A. 18; Kon

rada II z 1380 r., por. Mik u c k  i, op. cit., tab. CXXXV, nr 177; Fudalej, op. 

cit., s. 39, nr 41; Konrada III z 1408 r. w AA Wrocław, sygn. P. 9, i inne. 
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Młodszym, ostatnim przedstawicielu tej linii (zm. 1492). Identycznym 
w rysunku godłem posługiwali się książęta głogowscy, z którymi władcy 
oleśniccy byli najbliżej spokrewnieni. Ich wspólnym przodkiem był 
Henryk I Głogowczyk, który obu liniom przekazał używane przez siebie 
godło 11. Miało ono szczególną wymowę, symbolika jego wiązała się bo
wiem z ideą zjednoczenia państwa polskiego. 

Pierwsi, którzy podjęli próbę zrealizowania programu zjednoczenio
wego już nie na zasadzie senioratu, byli dwaj Henrykowie śląscy, Bro
daty i Pobożny 12. W 1203 r. na pieczęci pieszej Henryka I Brodatego, na 
tarczy trzymanej przez księcia, pojawiło się jego godło osobiste - prze
paska księżycowa i krzyż 13. W 1224 r. na pieczęci pieszej jego syna, 
Henryka II Pobożnego, na tarczy widnieje orzeł ze zwrotem w prawo 
z nałożonym na niego godłem ojcowskim - przepaską księżycową ikrzy
żem 14. Było to nowe godło Piastów dolnośląskich, któremu pozostali 
wierni aż do wygaśnięcia rodu w XVII w. (1675). To nowe godło poja
wiło się w okresie, kiedy obydwaj Henrykowie, ojciec i syn, przystąpili 
wspólnie do realizacji swego programu - zjednoczenia państwa polskiego 
w oparciu o zasoby materialne, siłę militarną i znaczenie polityezne dziel
nicy śląskiej. Taką treść ideową przekazywał rysunek godła na pieczę
ciach Henryka II Pobożnego. 

Program ten niewątpliwie przerastał możliwości tych książąt, na sku
tek czego dzieło stworzone przez nich okazało się nietrwałe. Po śmierci 
Henryka II Pobożnego monarchia Henryków się ro2ipadła, a synowie jego 
zdołali utrzymać w swych rękach jedynie dziedziczną dzielnicę, Dolny 
Sląsk. U wszystkich trzech książąt {Bolesława II legnickiego, Henryka 
III wrocławskiego i Konrada I głogowskiego) zmiana ich położenia poli
tycznego znalazła odbicie w zmianie godła, polegającej na usunięciu 
z przepaski krzyża. 

Nowe pokolenie Piastów śląskich, pojawiające się w życiu politycz
nym w latach siedemdziesiątych XIII w., podjęło próbę przywrócenia 
godności królewskiej w Polsce. Szczególną aktywnością odznaczyli się 
Henryk IV Probus, książę wrocławski, i Henryk I Głogowczyk 1s. 

11 J a s i ń s k i, op. cit., s .  78-81.
li Dzieje polityczne tego okresu omawiam na podstawie następujących opra

cowań: R. Gr o d e c ki, Dzieje polityczne Śląska do r. 1290 (Historia Sląska od 
najdawniejszych czasów do r. 1400, t. I, s. 155-326); Ma Ie cz yń s ki, op. cit.,
s. 330-355; B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1975.

11 Istnieją liczne reprodukcje tej pieczęci. Korzystałam z reprodukcji w: Gu
rn o wski, Pieczęcie śląskie, tab. LXXXV, nr 3. 

u Tamże, tab. LXXXV, nr 4. 
15 Udział książąt śląskich w zjednoczeniu Polski szerzej omawiają prócz wytej

wymienionych autorów: J. Bas z kie w i cz, Powstanie zjednoczonego państwa pol

skiego na przełomie XIII i XIV wieku, Warszawa 1954; t en że, Rola Piastów 
w procesie zjednoczonego państwa Polski do r. 1320 (Piastowie w dziejach Polski, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 49-58); E. Dług op o 1 ski, Wła

dysław Łokietek na tle swoich czasów, Wrocław 1951. 
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W 1289 r. Henryk IV Probus przy wydatnej pomocy Henryka I gło
gowskiego oraz jego braci, Konrada II Garbatego i Przemka ścinawskie
go, zajął Kraków i rozpoczął zabiegi o uzyskanie korony królewskiej. 
Po rychłej jego śmierci Henryk I głogowski poparł Przemysła II w jego 
zabiegach o opanowanie Krakowa, sam w tym czasie prowadząc wojnę 
z Henrykiem V Brzuchatym, księciem legnickim, który zajął księstwo 
wrocławskie, mimo że Probus dziedzicem swoim w tej dzielnicy ustano
wił księcia głogowskiego. Po kilkuletnich zmaganiach Henryk I oderwał 
od księstwa wrocławskiego graniczący z Wielkopolską pas ziemi z mia
stami Oleśnicą i Namysłowem (układ z 6 V 1292) ie_ 

W parę lat później w 1295 r. w Gnieźnie ukoronował się na króla 
Polski Przemysł II. Wkrótce też pojawiła się wielka pieczęć majestatycz
na króla, na której rewersie umieszczony został orzeł ze zwrotem w pra
wo, z koroną na głowie, symbol odrodzonego Królestwa Polskiego 11. 

W rok później mord w Rogoźnie usunął Przemysła II ze sceny politycz
nej. Zgodnie z jego wolą ideę jednoczenia Polski odziedziczył książę gło
gowski. Przy pomocy możnowładztwa wielkopolskiego opanował on spa
dek po Przemyśle II, Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie, i zamyślał 
o dalszym jednoczeniu ziem polskkh, co w ówczesnej sytuacji politycznej
nie było niemożliwe is.

Henryk I głogowski w pełni doceniał znaczenie tradycji historyczno
-politycznej. Po częściowym odzyskaniu spadku po Przemyśle II wpro
wadził stare godło, składające się z orła, półksiężyca i umieszczonego nad 
nim krzyża. W ten sposób książę zaakcentował swe prawa do nowych 
zi2m, wynikające nie tylko z woli zamordowanego monarchy, ale tez 
i z dawniejszej, niemal wiekowej tradycji, sięgającej czasów Henryka 
II Pobożnego 19. Ideę tę wraz z nowo utworzonym godłem odzwiercie
dlającym ją przekazał swoim pięciu synom 20. 

10 Gr o deck i, op. cit., s. 330 i n. 
17 G. Labuda, Życie polityczne XII-XV w. (Dzieje Wielkopolski, t. I do

r. 1793, pod r ed. J. Topolskiego, Poznań 1969, s. 284-300). Najlepsza reprodukcja
pieczęci majestatycznej Przemysła II u M. G u m o w s kieg o, Pieczęcie królów

polskich, Kraków 1920. Ukoronowany orzeł jako symbol dążności do zjed noczenia
widnieje już na nagrobku Henryka IV Pro busa, por. Z. Michniewicz, Biały
orzeł na grobowcu Henryka IV (Roczniki Sztuki Śląskiej, t. I, Wrocław 1959,
s. 34-45).

is Lab ud a, op. cit., s. 300-303; Ba s z kie w i c z, Powstanie zjednoczonego

pań3twa poZ8kiego, s. 386 i n.; Maleczyński, op, cit., s. 528 i n.; Dąbrowski, 
op. cit., s. 343-347; Długopolski, op. cit., s. 33-47; W. Karasiewic z, Dzia
łalność polityczna Andrzeja Zaremby w okresie jednoczenia państwa polskiego 

na przełomie XIII/XIV wieku, Poznań 1961, s. 30-58; K. Jasiński, Rola poli

tyczna możnowtadztwa wielkopolskiego w latach 1284-1314 (Roczniki Historyczne, 
XXIX, 1963, s. 217-249); K. Tym ie n ie ck i, Polska w średniowieczu, Warszawa 
1961, s. 113-117; Bas z kie w i cz, Rola Piastów ... , s. 63 i n. 

10 Sfragistyka Henryka I głogowskiego doczekała się wielu opracowań. Nie
które z problemów jednak nie zostały wyjaśnione, m. in. sprawa krzyża w herbie 
Henryka I. Mik u ck i, op. cit., s. 545, stwierdza istnienie krzyża, którei!o zresztą 
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Smierć Henryka I w 1309 r. musiała pociągnąć za sobą nieunikniony 

podział dziedzictwa po nim. Nastąpił on na przełomie lat 1312/1313, bę
dąc przyczyną znacznego rozdrobnienia dzielnicy, co spowodowało po
ważne osłabienie politycznego znaczenia linii głogowskiej. Jedną z po
wstałych wówczas dzielnic było księstwo oleśnicka-namysłowskie wraz 
z przylegającą doń częścią Wielkopolski, w której władzę objęli Konrad 
I i Bolesław, początkowo jako bracia niedzielni. Wkrótce nastąpił podział 
i tej dzielnicy; od r. 1313 jako książę oleśnicka-gnieźnieński występuje 
Bolesław, a Konrad I jako namysłowsko-kaliski 21.

Najwcześniejsze pieczęcie obu braci, Konrada I z 1312 r. i Bolesława 
z 1313 r., stwierdzają, że książęta ci używali jako godła orła z przepaską 
księżycową i krzyżem 22. Takiego samego godła używali i pozostali sy
nowie Henryka I, z całą pewnością Henryk II Wierny 23, a prawdopodob
nie też Jan ścinawski i Przemka głogowski 2ł_ Przejęcie tego godła. przez 
wyraźny ślad pozostał na małej pieczęci herbowej z lat 1307-1309, tab. CXXXII, 
nr 161. Sladu krzyża można się też dopatrzyć na pieczęci dużej pieszej z lat 
1281-1300, tab. XCII, nr 21. Od r. 1281 Henryk I Głogowczyk był wiernym sprzy
mierzeńcem Henryka IV Probusa w jego zabiegach o zjednoczenie Polski i o ko
ronę. Być może wtedy powstała myśl nawiązania do tradycji Henryka II Poboż
nego, pierwszego obok ojca z książąt śląskich jednoczyciela Polski. Lata 1307-
1309 to szczytowy okres potęgi Henryka I głogowskiego, kiedy udało mu się 
zjednoczyć księstwo głogowskie z Wielkopolską , otrzymaną w spadku po Prze
myśle II. Krzyż w herbie mógł symbolizować osiągnięcia nil drodze do realizacji 
idei zjednoczenia Polski. 

10 Krótkie biogramy synów Henryka I głogowskiego podaje Ja s i ń s k i, Rodo

wód, t. II, s. 88-109. 
u Pąbrowski, op. cit., s, 348; Malecz:yński, op, cit,, s. 540 i n.; Ha.cu

s Ie r, Geschichte des Filrstenthums Oels, s. 214. 
n Bolesław oleśnicki - pieczęć piesza powstała w 1313 r. W oryginale do

chowała się przy dok. z 20 XI 1315, AA Wrocław, sygn. A.A. 18. Opis: w arkadzie 
stoi książę w mitrze na głowie, w prawej ręce miecz, w lewej tarcza z orłem zwró
conym w prawo. Przez pierś orła biegnie przepaska księżycowa. Nie można stwier
dzić, czy jest krzyż, z powodu słabego odcisku. Napis majuskułą gotycką: S[igil
lumJ BOLEZLAI DEI GRAl[cia] HEREDIS REGNI POL[onie] DUCIS SLESIE D[o
mi]NI GNEZDNENSIS ET OLESNICENSIS. Druga pieczęć herbowa z lat 1313-
1320, dochowana w oryginale jako contrasigillum pieczęci wyżej wymienionej, 
w AA Wrocław, sygn. A.A. 18. Opis: pieczęć mała okrągła, wprost w polu pie
czętnym orzeł heraldyczny, zwrócony w lewo, z przepaską księżycową przez pierś 
i skrzydła. Na piersi nad przepaską krzyż. Napis majuskułą gotycką: S[igillum] 
BOL[eslai] DUCIS OLESNICENSIS. Konrad I oleśnicki - pieczęć herbowa z lat 
1312-1313 (?), reprodukowana w: Mik u c k  i, op. cit., tab. CXXXII, nr 167. Opis: 
w polu pieczętnyrn orzeł zwrócony w prawo z przepaską księżycową przez pierś 
i skrzydła. Napis majuskułą gotycką: S[igillum] CONRl[adi] DUCIS GLOGOVIE. 

n Mik u ck i, op. cit., tab. CXXXII, nr 164, s. 564, nr 164; Fu da 1 ej, op. cit., 

s. 27, nr 24.
u Jan Scinawski - Mik u ck i, op. cit., tab. CXXXIII, nr 168, 169; Gum o w

s ki, Pieczęcie śląskie, tab. CIII, nr 47; Fud al ej, op. cit., s. 27, nr 23. Wszędzie 
krzyże. Wiadomość o jedynej pieczęci Przemka głogowskiego przekazał K. S t r o n
c z y ń ski, Pomniki książęce Piastów, lenników dawnej Polski, w pieczęciach, bu

dowlach, grobowcach i innych starożytnościach zebrane i objaśnione, Piotrków 
1888, s. 267, Nie wiadomo, czy był krzyż. 
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synów Henryka I głogowskiego pośrednio ,potwierdza tezę, że zmiana 
godła (powtórne wprowadzenie krzyża) została dokonana wcześniej. Po
dobną praktykę, idącą w kierunku dokonywania pewnych zmian godła, 
stosowały współcześnie i inne linie Piastów śląskich. 

Lata rządów synów Henryka I głogowskiego przypadają na okres 
największego rozbicia politycznego Dolnego Śląska. Z jednej dzielnicy 
powstało kilka nowych, ogólnie biorąc liczba księstw wahała się w gra
nicach od 9 do 11. W tej sytuacji używanie przez wszystkich Piastów 
dolnośląskich jednolitego godła ( orła z przepaską księżycową) ze wzglę
dów praktycznych stało się wręcz niemożliwe. Jednolite godło przy po
wtarzających się takich samych imionach, na skutek dużej popularności 
niektórych z nich wśród Piastów (np. Henryk i Bolko), ogromnie utrud
niało identyfikację właściciela pieczęci, a znakomicie ułatwiało pracę 
fałszerzom. Taka sama sytuacja panowała na rynku pieniężnym. Monety 
wybijane w kilkunastu ówczesnych mennicach były również znaczone 
jednolitym godłem, co prowadziło do zupełnej dezorientacji wśród ludno
ści. Z praktycznego więc punktu widzenia zróżnicowanie godeł książę
cych stało się koniecznością. 

Tendencja w tym kierunku zaznacza się już na początku XIV w. 
Każda główna linia książęca przybiera odtąd pewien charakterystyczny 
dla niej element godła, który przyjmują też wszystkie boczne linie od 
niej się wywodzące::;_ Wybór elementu wyróżniającego nie był rzeczą 
przypadku, ale wynikiem starannego przemyślenia. Zmodyfikowane godło 
musiało spełniać kilka warunków. Przede wszystkim nie mogło ono zry
wać więzi z godłem dotychczas używanym, tzn. z orłem, który był sym
bolem łączności między wszystkimi Piastami dolnośląskimi, a w szer
szym kontekście z całą dynastią piastowską. Ponadto miało być wyrazi
cielem pewnych tendencji, do których dana linia chciała nawiązać. 
U książąt dolnośląskich najczęściej podkreślano powiązania genealogiczne, 
co łączyło się z ewentualnymi roszczeniami do spadku po krewnych 2s. 

" Jako przykład posłużyć mogą książęta świdnicko-jaworsko-ziębiccy. Zmienili 
oni barwę swego godła ojczystego (połuorła był nadal czarny na złotym polu,
a drugi połuorła czerwony na srebrnym polu), wprowadzając barwy godła macie
rzystego po matce, Beatryczy brandenburskiej. W ten sposób podkreślono związki 
genealogiczne z wygasłym rodem Askańczyków, roszcząc sobie pretensje do spad
ku po nich, m. in. do Łużyc. Jest to przykład godła roszczeniowego (Anspruch
wappen), por. W. Le o n hard, Das grosse Buch der Wappenkunst, Entwicldung,

EZemente, BiZdmotive, Gestaitung, Mi.inchen 1976, s. 346; F. Ha up t ma n n, Wap

penkunde. Mi.inchen und Berlin 1914, s. 32 i n. Sprawę barw tych książąt omawia 
Mi lt u ck i, op. cit., s. 51B-519, 528-531. Zwraca uwagę na ten problem J. K ę b
ł owski, Pomniki Piastów śląskich w dobie średniowiecza, Wrocław-Warszawa
1971, s. 129-134. 

ie Swiatło na tę sprawę rzuca udział Henryka I w fundacji pomnika Henry
ka IV Probusa, por. Kębło wski, Pomniki Piastów śląskich ... , 44-72. 
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Niektóre godła nawiązywały do pewnych tradycji historycznych i poli
tycznych, które jego właściciele zamierzali kontynuować. 

Godło książąt głogowsko-oleśnickich było wyrazem reprezentowanej 
przez nich tradycji politycznej - walki o odnowienie godności królew
skiej i zjednoczenie państwa. 

Podobnie jak ojciec również i jego synowie doceniali znaczenie ideo
we przekazu ikonograficznego 21. Ich staraniem położono nowe płyty 
nagrobkowe na grobowcach protoplasty rodu książąt dolnośląskich, Bo
lesława Wysokiego, i dwóch stryjów, Konrada II Garbatego i Przemka 
ścinawskiego, pochowanych w klasztorze lubiąskim. Na wszystkich trzech 
płytach na tarczach książęcych widnieje nowo powstałe godło książąt 
głogowska-oleśnickich - orzeł z przepaską księżycową i krzyżem, co 
było niezgodne ze stanem faktycznym 2s. Książęta głogowsko-oleśniccy 
pragnęli w ten sposób podkreślić, że prezentowany przez nich program 
polityczny zjednoczenia Polski (konkretnie śląska z Wielkopolską) posia
da tradycję sięgającą głęboko w przeszłość, a nadto że zamierzają być 
jej wiernymi kontynuatorami. Za czasów synów Henryka I głogowskie
go godło spełniało już nieco inne zadanie. O ile poprzednio było wyrazem 
idei czynnie realizowanej przez księcia głogowskiego, o tyle u jego sy
nów miało charakter roszczeniowy, stanowiło już raczej pewną formę 
demonstracji, obrony wobec wzmagającego się nacisku ze strony Lu
ksemburgów, upadku znaczenia politycznego (hołdy lenne), utraty więk
szości dziedzictwa. 

W najgorszym położeniu spośród książąt głogowskich znaleźli się 
Konrad I, założyciel linii oleśnickiej, i Bolesław. Już w 1314 r. tracą 
oni ziemie wielkopolskie, odebraP-e im przez Władysława Łokietka- Od 
tego czasu księstwo obejmowało tylko tereny stanowiące niegdyś część 
dzielnicy wrocławskiej, wskutek czego stało się ono przedmiotem nie
ustannych zatargów z książętami legnicko-wrocławskimi, Bolesławem III 
i Henrykiem VI, popieranymi przez króla czeskiego Jana Luksembur
ga 29. Konrad I, który po śmierci Bolesława (1321 r.) objął we władanie

całe księstwo oleśnickie, stanął w pewnym okresie w obliczu zul)t!łnej jego 
likwidacji. W tej sytuacji księciu oleśnickiemu musiało zależeć nie tylko 
na podkreśleniu powiązań genealogicznych, ale i odziedziczonej tradycji, 

27 Szerzej tę sprawę omawia J. Kębło wski, Tre§ci ideowe gotyckich na
grobków na ślqsku, Poznań 1970, s. 63-73; te n że, Pomniki Piastów §lqskich ... , 
s. 72-85, il. 18, 21, 22.

28 Godło Bolesława Wysokiego do dziś jest nieznane. Konrad II i Przemysł 
ścinawski nie mieli w herbie krzyża, por. Gum owski, Pieczęcie śiqskie, tab. 

XCV, nr 30, tab. XCIX, nr 34, tab. CVII, nr 40. Herby przedstawione na grobow

cach w Lubiążu są przykładem herbu roszczeniowego, opartego na innej zasadzie 

niż herb książąt świdnickich. 
!O D ą b r o w s k i, op. cit., s. 356-370; B a s z k i e w i c z, Rola Piastów, 

s. 49-68.
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podobnie jak bratu jego, księciu żagańskiemu Henrykowi II Wierne

mu 30. Następne pokolenie Piastów tej linii nadal musiało walczyć w ob
ronie swego dziedzictwa. Henryk III Żelazny toczył kilkuletnią wojnę 
z Kazimierzem Wielkim o Wschowę, którą w końcu utracił. Konrad II 
oleśnicki usiłował odzyskać należący niegdyś do jego ojca Kalisz 31. Obaj 
książęta przyczynili się do ostatecznego utrwalenia orła z przepaską 
księżycową i krzyżem jako godła książąt wywodzących się z Piastów gło
gowskich. 

Godło na pieczęciach książąt oleśnickich występowało w trzech wer
sjach: a) wprost na polu pieczętnym b) w tarczy, obok której od XIV w. 
pojawia się hełm z klejnotem; c) w XV w. w rozecie lub kole, które 
często zastępują tarczę. Najprostszym wyobrażeniem napieczętnym był 
orzeł umieszczony wprost na polu pieczętnym. Taki rysunek godła ksią
żęta oleśniccy wprowadzili na pieczęcie małe, herbowe, używane jako 
contrasigilla. Pojawił się on już za pierwszych Piastów oleśnickich, Bo
lesława i Konrada I a:. Również za ich następców, Konrada Il33 i III 3t, 
taki rysunek godła na małych pieczęciach był najpopularniejszy. Stop
niowo zaczął on zanikać dopiero w pierwszej połowie XV w. 

Orzeł wprost w polu bez tarczy występował też na pieczęciach mło
dych książąt - następców, współrządzących z ojcem i wspólnie z nim 
wystawiających dokumenty. Posiadali takie pieczęcie Konrad II i Kon
rad III oraz dwaj jego synowie starsi, Konrad IV as i Konrad V Kącki 311,

•0 Henryk II Wierny głogowska-żagański używał pieczęci majestatycznej z ty
tułem „heres regni Poloniae". Tytuł ten występuje na pieczęciach jego brata, Jana 
ścinawskiego. Gum ow ski, Pieczęcie ślqskie, tab. CIII, nr 47, s. 429; Mik u ck i, 
op. cit., s. 458. 

u D ą b r o w s k i, op. cit., s. 448-452, s. 555 i n. 
a Por. przyp. 22. 
11 Pieczęć herbowa Konrada II z lat 1358-1367, dochowana w oryginale przy 

dok. z 23 V 1364 - Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej cyt. 
WAP Wrocław), Rep. 125, nr 69. Opis: wprost w polu pieczęci orzeł zwrócony 
w prawo, z przepaską przez pierś i skrzydła, i z krzyżem. Napis majuskułą gotycką: 
S[igillumJ DUCIS CONRAD! JUNIORIS. 

84 Pieczęć Konrada III z 1385 r. znana z opisu w Lehns- ttnd Besitzurkunden

Schlesiens, t. I, s. 199, nr 64. Opis: wprost w polu pieczętnym orzeł (przypuszczal
nie z przepaską i krzyżem). Napis (majuskułą?): S,[igillnmJ DUCIS CONRAD! JU
NIORIS DE OLSNICZ. 

111 Pieczęć Konrada IV Seniora z lat 1403-1413(?}, znana z opisu w Urkunden

sammhmg zur Geschichte des Fii.rstenthums Oels, nr 132, s. 162, zawieszona przy 

dok. wydanym wspólnie z ojcem, Konradem III, i bratem, Konradem V. Wydawca 
określił obie pieczęcie jako ,,kleine runde Adlersiegel". Opis: wprost w polu pie
częci orzeł (z przepaską przez pierś i skrzydło, i z krzyżem). Napis: S[igillum] DUCIS 
CONRAD! IV. 

11 Pieczęć Konrada V Kąckiego z lat 1403-1404, znana z opisu w Urkunden

sammlung ... , s. 162, nr 132. Opis: wprost w polu pieczętnym orzeł {z przepaską 
przez pierś i skrzydła, i z krzyżem). Napis; Si[igillum] DUCIS CONRAD! JUNIS 
OLSNICEN,[sis]. Por. uwagi w przyp. 35. 
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wszyscy w okresie współrządów z ojcami. Zaletą tych pieczęci było bar
dzo dokładne przedstawienie godła wypełniającego całe ,pole pieczętne. 
Orzeł, umieszczony wprost w polu pieczętnym, zachowywał, zgodnie 
z ogólnym piastowskim zwyczajem, zwrot głowy w prawo, ale pojawiał 
się niekiedy i ze zwrotem w lewo, np. u Bolesława, Konrada II i Kon
rada IV. 

Orły na pieczęciach pierwszych Piastów oleśnickich (Bolesława, Kon
rada I, II i III) odznaczały się dużą rozmaitością rysunku. Ustabilizo
wanie się pewnych cech orła oleśnickiego nastąpiło dopiero za czasów 
synów Konrada III. Jakkolwiek zasadniczy układ orła nie uległ zmianie 
przez dwa stulecia, to jednak na sam jego rysunek znaczny wpływ miała 
panująca aktualnie moda. Orły z pieczęci pierwszych Piastów oleśnic
kich noszą znamiona stylowe, charakterystyczne dla przełomu XIII 
i XIV w. Mocnym korpusem o kształcie uformowanym trójkątnie, sła
biej zarysowanymi skrzydłami, ogonem rozłożonym półkoliście, z zazna
czonym upierzeniem nie odróżniały się orły oleśnickie od rysunków or
łów na pieczęciach innych współczesnych książąt śląskich 37• Jedynym 
wyjątkiem była pieczęć Konrada II, na której niemal schematyczny ry
sunek orła nienaturalnie wydłużonego nie znajduje odpowiednika we 
współczesnym materiale sfragistycznym na $ląsku. Można to uznać za 
śmiałą próbę odmiennego ujęcia godła książęcego od powszechnie obo
wiązującego kanonu mody ss. 

Koniec XIV w. przynosi pewną zmianę w przedstawianiu orła. Kor
pus jego staje się mniej masywny, bardziej proporcjonalny w stosunku 
do skrzydeł, które �ą mocno zakrzywione w kierunku głowy. Pojawia 
się też bogatsze upierzenie tułowia jak i skrzydeł 39. 

n Pieczęcie herbowe Konrada I - pierwsza omówiona w przyp. 22. Druga 
herbowa z lat 1338-1356 dochowana w oryginale - WAP Wrocław, Rep. 67, 
nr 284, Rep. 125, nr 64, Akta m. Wrocławia dok. chronol. z 28 XI 1356, reprodu
kowana w: Mikucki, op. cit., tab. CXXXII, nr 166. Opis. wprost w polu pieczęt
nym orzeł zwrócony w prawo, z przepaską przez piersi i skrzydła, i z krzyżem. 
Napis majuskułą gotycką: + S.[igitlum) DUCIS CONRAD!. DE OLSNICZ. Trzecia 
pieczęć herbowa z lat 1361-1366, dochowana w oryginale, ma bardzo dokładne 
przedstawienie orla wypełniającego całe pole pieczętne ze zwrotem głowy w prawo. 
WAP Wrocław, Rep. 125, nr 69; Mik u c k  i, op. cit., s. 458, podaje sam opis. 

" Pieczęć herbowa Konrada II z lat 1380-1385, dochowana w oryginale 
z WAP Wrocław, Rep. 125, nr 122, reprod. Mi k u ck i, op. cit., tab. CXXXV, nr 177; 
Fud a lej, op. cit., s. 39, nr 41. Opis: wprost w polu pieczętnym orzeł zwrócony 
w lewo z przepaską księżycową przez pierś i skrzydła i wyraźnie zaznaczonym 
krzyżem. Napis majuskułą gotycką: S[igillum] DUCIS CONRAD! SECUNDI. 

łD Przykładem pieczęć Konrada III z lat 1404-1412, dochowana w oryginale 
w AA Wrocław, sygn. P. 9, P. 46, P. 52. Opis: wprost w polu pieczętnym zwróco
ny w lewo orzeł z przepaską o trójkątnym zakończeniu. Pośrodku piersi krzyż

stojący na przepasce księżycowej. Otoczka perełkowa oddziela orła od napisu. 
Skrzydła mocno zakręcone w kierunku głowy, tułów wygięty silnie w kształcie li
tery S. Napis minuskułą gotycką: s{igillum] + ducis + conradi + tertii + olesni
censis + et + koslensis +.
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Późny gotyk (w. XV) nie pozostał bez wpływu na dalsze zmiany ry
sunku orła. Głowa, tułów i ogon wyginają się esowato. Skrzydła są za
kręcone w kierunku głowy pod kątem ostrym lub prostym. Taki ry
sunek orła na pieczęciach książąt oleśnickich pozostaje bez zmiany do 
końca XV w., tj. do wygaśnięcia tej linii Piastów 4o. Również pewną 
ewolucję przeszły dodatkowe akcesoria -- przepaska i krzyż. Na pieczę
ciach pierwszych Piastów oleśnickich przepaska ma ostre zakończenie 
i znacznie jest rozszerzona w partii tułowia. Za Konrada III pojawia się 
zakończenie w kształcie trójliścia, mającego niewątpliwie charakter de
koracyjny. Również zmniejsza się różnica w szerokości przepaski między 
jej końcami a środkiem, który znacznie się zwęża. 

Najmniejszym przemianom ulega krzyż. Różnica w jego rysunku po
lega przede wszystkim na silniejszym lub słabszym wyakcentowaniu. 
Trudno ustalić kształt krzyża. N a pieczęciach jest to najczęściej krzyż 
równoramienny (grecki), natomiast na budowlach (np. w Wołowie) wy
stępuje krzyż o rozszerzonych końcach 41. 

Bardziej prawidłowy pod względem heraldycznym charakter mają 
godła umieszczone w tarczy. Ten typ występuje przede wszystkim na 
pieczęciach pieszych, gdzie tarcza z umieszczonym na niej godłem sta
nowiła część uzbrojenia rycerskiego. Będąc jednocześnie jednym z naj
ważniejszych elementów wyobrażenia napieczętnego, służyła w pierw
szym rzGdzie do identyfikacji właściciela pieczęci. 

Pierwsi władcy oleśniccy, Bolesław i Konrad I, mają na swych pie
częciach małe trójkątne tarcze wczesnogotyckie, podobnie jak inni ksią
żęta śląscy. Małe rozmiary tarczy uniemożliwiają dokładne oddanie ry
sunku godła, a zwłaszcza jego dodatkowych akcesoriów: przepaski i krzy
ża. Stanowiło to dużą niedogodność, ponieważ dokładny rysunek godła 
był rzeczą bardzo ważną w okresie jego zróżnicowania. Już w połowie 
XIV w. pojawiły się na pieczęciach książąt śląskich dodatkowe tarcze 
powtarzające godło właściciela pieczęci, ustawione po obu stronach po
staci bądź w słup, bądź w ukłonie heraldycznym. Zwyczaj ten, stoso-

,o Swiadczą o tym pieczęcie Konrada X Białego Młodszego. Pierwsza pieczęć 
herbowa z lat 1450-1480, dochowana w oryginale w AA Wrocław, sygn. D.D. 10, 
D.D. 15, K.K. 54, WAP Wrocław, Akta m. Wrocławia, dok. w układzie chron.
z 2 II 1452, 7 XII 1474, 11 XII 1475, 8 IV 1476, 3 V 1480, 3 IX 1481, 29 IV 1482. 

Opis: w otoku perełkowym, zastępującym tarczę, orzeł zwrócony w prawo z prze
paską przez piersi i skrzydła i krzyżem na piersi. Przepaska zakończona trój
liściem. Napis minuskułą gotycką: s[igillumJ conradi albi iunioris olesnicen[sis] et 
koslen{sisJ. Druga mała pieczęć herbowa z lat 1452-1492 dochowana w oryginale
w AA Wrocław, dok. w układzie chronol. z 22 II 1452, sygn. A.A. 21, A.A. 23,

A.A. 67. Opis: w otoku perełkowym, zastępującym tarczę, orzeł z przepaską przez
pierś i skrzydła, z krzyżem na piersi. Przepaska zakończona trójliściem, skrzydła 
mocno zakręcone ku górze. Napis minuskułą gotycką: s[igillum] conradi albi iunio

ris duci[s) olsneni[sis] et koslen[sis]. 
u Bak es, op. cit., tab. 4; Gu er qui n, op. cit., il. 330. 
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wany powszechnie na zachodzie Europy, został przeniesiony na Śląsk za 
pośrednictwem kancelarii Luksemburgów 42, a częściowo Andegawenów. 
Najpierw przejęli go książęta legnicko-brzescy, nieobcy był też książę
tom opolskim 43. U Piastów oleśnickich pojawił się z początkiem XV w.
na pieczęci Konrada III w 1403 r. 44 Dodatkowe tarcze na pieczęci pie
szej miał też Konrad VI Dziekan 45. 

u Wpływ kancelarii Luksemburgów na sfragistykę książąt dolnośląskich był 
dość znaczny. Koronnym przykładem jest wprowadzenie dwóch tarcz z godłami 
na pieczęcie. U Luksemburgów dwie tarcze występują m. in. na pieczęciach maje
!:tatycznych, por. np. pieczęć majest. Henryka VII z 1289 r. u O. P oss e, Die Siegel 

der deutschen Kaiser und Konige von 751 bis 1913, t. I, Drezno 1912/13, tab. 48, 
nr l; pieczęć jego syna, Jana Luksemburczyka, z r. 1341, tamże, tab. 48, nr 6; 
pieczęć wnuka Jana, Zygmunta Luksemburczyka, z r. 1400 [w:] M. Gum ows ki, 
M. Ha is i g, S. Mik u c k  i, Sfragistyka, Warszawa 1960 (dalej cyt. Sfragistyka) 

tab. XI, nr 19. 
4t Pieczęć popiersiowa Ludwika I brzeska-lubińskiego z ok. 1338 r., por. 

Gum o w ski, Pieczęcie śląskie, tab. CVIII, nr 59; także A. K a rł o w ska - K a m
z o w a, Fundacje artystyczne księcia Ludwika I brzeskiego, Opole 1970, tab. po 
s. 172. Powstała ona pod w pływem pieczęci Karola IV, wykonanej dla kancelarii
Luksemburgów we Wrocławiu, por. tamże, s. 75-78. Na pieczęciach pieszych dwie
tarcze z godłami występują u Wacława I legnickiego - pieczęć z r. 1349, por.
Gu m o w s k i, op. cit., tab. CIX, nr 60. U syna Wacława, Ruprechta I legnickiego,
na pieczęci pieszej występują już trzy tarcze - trzecia u stóp księcia, por. K a r
ł o w s  k a - K a  m z o w a, op. cit., s. 63, ryc. 32. Także G. T h eb es i u s, Liegnitzi

sche Jahr-Bii.cher, Jawor 1733, caput XLI, s. 244, fig. XXIII, opis s. 253. Na Gór
nym S!ąsku pieczęć majestatyczną z tarczami herbowymi po obu stronach siedzą
cej postaci pierwszy miał Władysław III Opolczyk, jako wielkorządca Rusi. Wisi
przy dok. z 1372 r. Niewątpliwie jako wzór służyły tu pieczc;cie Andegawenów
węgierskich. Repr. F. Pie k o s iński, Pieczęcie polskie wieków średnich, cz. 1,
Kraków 1899, nr 314; Gum o w s k i, Handbuch, tab. XXIII, nr 266, 267; W a w r z o
n o w s k a, op. cit., tab. X. nr 51. 

44 Pieczęć piesza Konrada III z lat 1403-1410, dochowana w oryginale w AA 
Wrocław, sygn. Q.Q. 58b. Opis: książę w mitrze na głowie stoi pod najwyższym 
lukiem arkady. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej gotycką tarczę z orłem 
zwróconym w prawo, z przepaską. przez pierś i skrzydła. Po obu stronach postaci 
widać dwie wiszące tarcze herbowe w ukłonie heraldycznym w stronę księcia. 
Na tarczy prawej nachylonej w lewo ku postaci księcia orzeł zwrócony w lewo 
z przepaską przez pierś i skrzydła. Na prawy róg tej tarczy nasadzony jest hełm 
kubłowy, a na nim jako klejnot połuorła, zwróconego również w lewo, z prze
paską i krzyżem w półkolistym otoku z pawich piór. Na tarczy lewej, nachylonej 
w prawo, orzeł zwrócony w prawo z przepaską i krzyżem. Na hełmie nasadzonym 
na lewy róg tarczy siedzi orzeł we zwrocie trzy czwarte. Napis: S[igillum] con
radi tertii dei gracia ducis Silesie heredis Glogovie domini olesniczensis et koslen
sis terrarum. Po prawej stronie głowy księcia napis: Anno D M, po lewej data 
MCCCCIII. 

45 WAP Wrocław, Akta m. Wrocławia, układ chronol. z 3 XI 1418. Pieczęć czę

ściowo zniszczona. W tarczy trzymanej przez księcia orzeł ze zwrotem w prawo, 

z przepaską. Po obu stronach postaci były dwie tarcze herbowe, z których docho
wała się tylko prawa, a na niej również orzeł zwrócony w prawo, przypuszcz111-
nie z przepaską i krzyżem. Napis nieczytelny. 
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Porównując na pieczęci tarczę w ręku księcia z tarczami umieszczo
nymi po bokach postaci widać między nimi różnicę w kształcie - o ile 
pierwsza reprezentuje tradycyjny typ wczesnogotycki, o tyle drugie są 
już uformowane według mody XIV-wiecznej. Górna krawędź tarczy jest 
pozioma, boki lekko zaokrąglone ku dołowi kończą się w miejcu przecię
cia szpicem '6

• Lata dwudzieste XV w. przynoszą nowy rysunek tarc.zy, 
różniący się od poprzedniej zaokrągloną dolną krawędzią, tzw. typ póź
nogotycki. Tego rodzaju tarcza, używana stosunkowo rzadko, głównie 
w krajach nadreńskich, przedostała się na Sląsk również za pośredni
ctwem kancelarii Luksemburgów '7

. Znajdowała się na pieczęciach her
bowych Konrada V 48 i Konrada VII, chociaż nie wyparła z użycia po
przedniego rodzaju tarczy, występującego nadal m.in. na pieczęci pieszej 
i herbowej Konrada VI Dziekana 49. 

Współistnienie obu tarcz ze szpicem i z zaokrągloną dolną krawędzią 
zaznacza się i w innych typach źródeł. Przede wszystkim obserwujemy 
to na monetach, których okrągły kształt narzucał niejako zaokrągloną 
u dołu tarczę. Na denarach wybijanych w Oleśnicy wyraźnie występuje 
tarcza, której dolna krawędź jest niemal równoległa do obrzeży mone
ty so.

Godło książąt oleśnickich umieszczano też na budowlach przez nich 
fundowanych. W tym wypadku tarcze przybierają różne kształty, zale
żało to bowiem od miejsca, którym dysponowano. Jeśli powierzchnia, na 

u Przykładem może być tarcza Konrada II, por. G u m o w s ki, Handbuch, 
tab. XXVI, nr 205. 

" Przegląd form tarc1.y zmieniających się pod wpływem stylu epoki daje 
Le o n h a  r d, op. cit., s. 12 i n. Również F. Ha up t ma n n, op. cit., s. 12 i n. 

48 Pieczęć herbowa Konrada V Kęckiego z lat 1414-1419, dochowana w ory
ginale w AA Wrocław, sygn. G.G. 83, I. 8, P. 43, O.O. 13; dok. w układzie chron. 
z 2 II 1414; W. Urb a n, Regesty, nr 530. Odlew tej pieczęci w Zbiorach Czarto
ryskich, sygn. sfr. VII 2582. Opis: w wiszącej w prawo tarczy orzeł zwrócony 
w prawo z przepaską przez pierś i !-kn:ydła, i z krzyżem. Na lewy róg tarczy na
sadzony hełm z labrami. Na hełmie klejnot w polltaci połuorła z przepaską przez 
pierś i skrzydła i krzyżem. Pawie pióra otaczające poluórła są ułożone na kształt 
stożka. Napis majuskułą: S[igillum] CONRADI DUCIS SLESIE OLSNIC[E]Nl[SIS] 
ET KOSLEN[SIS]. Następna pieczęć herbowa Konrada V z lat 1434-1435, docho
wana w oryginale w WAP Wrocław, Akta m. Wrocławia, dok. w układzie chron. 
z 16 II 1434, 26 VII 1435, 26 IX 1435. Opis: w polu pieczętnym w okrągłym otoku 
(koło) tarcza gotycka z orłem ze zwrotem w prawo, z przepaską przez pierś i skrzy
dła, o trójlistnym zakończeniu i krzyżem na piersi. Napis: Sl[igillum] CONRADI 

CANTHNERIS DUCIS OLSNICEN[sisJ. 
ca Pieczęć herbowa Konrada VI Dziekana z r. 1414, dochowana w AA Wro

cław, sygn. N 40. Opis: tarcza umieszczona w rozecie, na której orzeł ze zwrotem 
w prawo, z przepaską pr;,;ez pierś i skrzydła, z krzyżem. Napis: s[igillum] conradi 
VI olesnicen[sis] ca[ ......... ) duci[s] - dalsza część napisu całkowicie zni-
szczona. 

n Widać to dobrze na małym denarze bitym w Oleśnicy z początkiem XIV w, 
Starzewska, op. cit., s. 37, il. 11. 
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której miała się znaleźć tarcza, była ściśle określona co do rozmiarów, 
wówczas do niej dopasowywano kształt tarczy. Widać to na przykładzie 
portalu dawnego zamku książąt oleśnickich w Wołowie, ozdobionego tar
czą z godłem swych właścicieli. Dolna jej krawędź została wyrównana 
niemal do linii poziomej, na skutek czego tarcza ma prawie kształt pro
stokąta s1. Natomiast jeśli miejsce nie było ograniczone ze względów 
architektonicznych, tarczy nadawano 'kształt najbardziej prawidłowy -
wydłużonego trójkąta - taki jest na pieczęci herbowej Konrada II. 
Była to zresztą najpopularniejsza forma heraldyczna stosowana w archi
tekturze przede wszystkim do zdobienia frontowych elewacji budowli. 
Za przykład mogą posłużyć herby zdobiące książęcą siedzibę w Oleśnicy. 
Tarcze w rękach tarczownika nad bramą wjazdową, jak i tarcza z god
łem nad wejściem do Okrągłej Wieży, mają kształt wydłużonego trój
kąta 52• 

Druga połowa XIV w. przynosi pewne zmiany w wyglądzie pieczęci 
herbowych. Obok dwu dawnych wyobrażeń napieczętnych ( orzeł wprost 
w polu pieczęci i orzeł w tarczy), które nadal występują, pojawia się 
trzecia odmiana godła, tzw. w pełni heraldycznego, mająca prócz tarczy 
hełm z klejnotem ss.

Hełm już wcześniej ,pojawił się na pieczęciach piastowskich, stano
wiąc, podobnie jak tarcza, część uzbrojenia rycerskiego. Występował na 
pieczęciach pieszych i konnych. Nieobcy był też monetom. Początkową 
ozdobę hełmu stanowiły pióropusze przybierające różne kształty. Hełm 
znany był wcześniej u książąt górnośląskich, ozdabiano nim prZ€d� wszy
stkim godła na dużych pieczęciach 5'. U książąt oleśnickich pierwszy 

Il B a k  e s, op. cit., tab. 4; Gu e r  q u i n, op. cit., il. 330. 
u Gu e r  q u i n, op. cit., il. 262; St arz e w s k a, op. cit., s. 45 i 114. 
u Rozwój form hełmu przedstawił H a  up t m a  n n, op. cit., s. 29-30; także 

L e o n ha r d, op. cit., s. 300 i n. 
IW Pieczęć piesza księcia Władysława I opolskiego z lat 1260-1281 przedstawia 

księcia w hełmie na głowie z pióropuszem, G u m o w s  k i, Pieczęcie śląskie, tab. 
LXXXVI, nr 6; pieczęć piesza Henryka V legnicko-wrocławskiego z lat 1280-
1283 z tarczą, na którą jest nasadzony hełm z pióropuszem, tamże, tab. LXX

X

VIII, 
nr 12; druga pieczęć tego księcia z lat 1287-1290, tamże, tab. XC, nr 15; pieczęć 
piesza Bolka I świdnickiego z lat 1293-1299, tamże, tab. XCI, nr 19; pieczęć 
piesza Henryka I głogowskiego z lat 1281-1300, tamże, tab. XCII, nr 21, tab. XCIV, 
nr 24; pieczęć Bernarda świdnickiego z lat 1307-1311, tamże, tab. XCV, nr 26; 
pieczęć piesza Bolesława III brzeska-legnickiego z lat 1310-1313, tamże, tab. XCVI, 
nr 29 i cały szereg innych. Również występują pieczęcie hełmowe: pieczęć heł
mowa Bolesława III legnicko-brzeskiego z lat 1332-1352, tamże, tab. Cl, nr 39, 40; 
pieczęć hełmowa Jana ścinawskiego z r. 1324 (contrasigillum), tamże, tab. CU, 
nr 43. $władczy też o tym pieczęć herbowa Przemysława, księcia raciborskiego, 

z r. 1291 [w:] Sfragistyka, tab. XXXVI, nr 88; pieczęć piesza Henryka V legnic
kiego (na tarczy hełm z pióropuszem), Gum o w s ki, op. cit., tab. XC, nr 15; 
pieczęć herbowa Bolka I świdnickiego z lat 1290-1292 (tarcza nakryta hełmem 
z dwoma pióropuszami), tamże, tab. XCI, nr 17; pieczęć herbowa Bolka I opal-
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wprowadził hełm Konrad II na pieczęci pieszej i herbowej. Jest to tzw. 
hełm kubłowy, powszechnie wówczas używany. Ten sam typ hełmu 
zdobi też tarczę herbową umieszczoną na zamku książąt oleśnickich 
(wzniesionym również przez Konrada II), a wzorowaną na reliefie brze
skiej kolegiaty św. Jadwigi 55. Hełm kubłowy był używany także przez 
syna Konrada II, Konrada III 56, chociaż różnił się nieco od pieczęci 
poprzednika mocno wygiętą ku przodowi górną częścią. Jest to później
sza odmiana hełmu kubłowego s1, który jako pierwsi spośród książąt
śląskich wprowadzili Piastowie brzeska-legniccy. Synowie Konrada III 
już noszą nowy rodzaj hełmu, tzw. dziobowy, który upowszechnia się na 
Śląsku w połowie XV w. Mają go na swych pieczęciach herbowych Kon
rad IV i Konrad V ss, Konrad VII, przypuszczalnie występował też na 
nie zachowanej w całości pieczęci Konrada VIII 59. Po raz ostatni pojawił 
się na pieczęci herbowej Konrada X Białego Młodszego 60. 

skiego z lat 1294-1301 (tarcza nakryta hełmem z pióropuszem}, tamże, tab_ XCI, 
nr 18; pieczęć herbowa Władysława kozielsko-bytomskiego z lat 1317-1340 (tar
cza nakryta hełmem z pióropuszem), tamże, tab. CI, nr 41; pieczęć herbowa Bo
lesława I niemodlińskiego z lat 1318-1361 (tarcza nakryta hełmem z pióropuszem), 
tamże, tab. CIV, nr 49. 

as Ka r ł o w s k a  - Ka m z o w a, op. cit., tab. XVII, relief heraldyczny na ko
ściele św. Jadwigi w Brzegu. 

H Hełm kubłowy występuje u Konrada III na pieczęci herbowej z lat 1403-

1410, dochowanej w oryginale w AA Wrocław, sygn. Q.Q. 58 b. Opis: na pionowo 
ułożonej tarczy umieszczony został orzeł zwrócony w prawo, z przepaską przez
piersi i skrzydła, oraz z krzyżem. Obok po lewej stronie tarczy osobno stoi hełm, 
zwrócony wprost do widza, a na nim jako klejnot poluorła z przepaską i krzyżem 
na półkolistej blasze w otoku z pawich piór. Napis minuskułą gotycką: s[igillumJ 
conradi olesnicent[sis] secu[ndi]. Taki sam hełm występuje na pieczęci pieszej 
Konrada III. 

11 W ten sposób określa go Ha up t m a n n, op. cit., s. 30.

M Hełm dziobowy występuje na pieczęci Konrada IV Seniora z lat 1413-1416, 

dochowanej w oryginale w AA Wrocław, sygn. P. 39 a, Q. 29, X. 7; nadto dok. 
w układzie chron. z 2 II 1414; Ur b a n, op. cit., br 530. Opis: wiszący w prawo 
w polu pieczętnym (bez tarczy) orzeł z przepaską i krzyżem. Nad głową orła 
hełm dziobowy z lab rami, a na nim jako klejnot połuorła z przepaską w półkoli
stym otoku z pawich piór. Napis majuskułą gotycką: S[igillum] DUCIS CONRAD! 
SENIOR[is]. Taki hełm występuje też u Konrada V Kąckiego na pieczęci omówio
nej w przyp. 48.

H Pieczęć herbowa Konrada VIII Krzyżaka z lat 1420-1433 dochowała się 
w oryginale, częściowo pokruszona, w AA Wrocław, sygn. D. D. 6 przy dok. 
z 1 XI 1320. Wydawcy tego dokumentu piszą, że na pieczęci tej można jeszcze 
rozpoznać „nach gehelmten Adler liber welchem sich der Adler wiederholt", przy

puszczalnie był to hełm dziobowy, por. Lehns und Besitzurkunden, t. I, s. 98 nr 13. 

eo Duża pieczęć herbowa Konrada X Białego Młodszego z lat 1465-1481, do
chowana w oryginale w AA Wrocław, sygn. D.D. 15, D.D. 23. Opis: w ozdobnym 
otoku w kształcie gwiazdy zwrócone ku sobie w ukłonie heraldycznym dwie tar
cze. W tarczy prawej, pochylonej w lewo, orzeł z przepaską przez piersi i skrzy
dła, i z krzyżem. Z otwartego dzioba wysunięty język. Na prawy róg tarczy nasa
dzony hełm, a na nim orzeł z rozwartym dziobem we zwrocie 3/4 w lewo. Z hel-
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Na uwagę zasługują bardzo dekoracyjne labry w postaci chusty, na
rzuconej na hełm, zakończonej długimi frędzlami, zwisającymi po obu 
stronach tarczy. U Konrada X Białego Młodszego obserwujemy pewną 
nowość, zamiast labrów w postaci mniej lub więcej ozdobnej chusty po
jawił się słabo jeszcze zarysowany ornament roślinny, spływający po bo
kach tarczy na kształt labrów. Ten nowy rodzaj labrów, charakterystycz
ny dla późnego gotyku, swój bujny rozwój osiąga w okresie renesansu. 
Połączenie prawie wczesnorenesansowych labrów z późnogotycką tarczą 
świadczy o tym, że księciu temu nieobce były „nowinki heraldyczne". 

Spośród trzech elementów dodatkowych, składających się na godło 
w pełni heraldyczne, najciekawszą ewolucję przeszedł klejnot. Pojawił 
się on w Europie Zachodniej już w XII w. 61, w 1197 r. Na Śląsku po raz
pierwszy wystąpił na pieczęci pieszej Konrada I głogowskiego w 1253 r. s2 

Stopniowo wprowadzali go na swoje tarcze herbowe inni książęta 
i już w połowie XIV w. mają go wszyscy Piastowie śląscy 63. Dowodzi to 
upowszechnienia się zachodnioeuropejskiego obyczaju heraldycznego 
wśród książąt śląskich. Początkowo klejnot miał charakter dekoracyjny, 
czego dowodem są częste jego zmiany, nawet u tego samego księcia 64• 

Stopniowo zaczął nabierać większego znaczenia, przekonano się bowiem, 
że może on pełnić użyteczną rolę elementu dodatkowo podkreślającego 
różnicowanie się godeł Piastów dolnośląskich. Z tą chwilą nabiera jakby 
znaczenia politycznego, staje się trwałym dopełnieniem godła i wraz 
z nim jest dziedziczony. Ten fakt wpływa na zmianę wyglądu klejnotu, 
który p1·zybierając pewien ściśle określony kształt staje się wyróżnikiem, 
dziedziczonym w poszczególnych liniach książęcych. Znikły niektóre ro-

mu spływają bogate labry. Na piersi i skrzydłach orła przepaska. Widoczny jest 
również krzyż. Na lewy róg tarczy nasadzony hełm dziobowy, a jako klejnot 
połuorla w prawo z przepaską przez piersi i skrzydła, i krzyżem w otoku z pa
wich piór. Poza otokiem przedzielając napis widnieje drugi poluorła ze zwrotem 
w prawo, por. Gum o ws ki, Handbuch, s. 60, ni· 45. 

Gł Ha up t m a  n n, op. cit., s. 30 i n:: Le o n ha r d, op. cit., s. 304, ustabilizo
wanie klejnotu w zachodniej Europie przyjmuje na początek XIII w. 

11 Gum o wski, Pieczęcie śląskie, s. 268; Str o n c z yń s ki, Pomniki ksią

żęce, s. 196; A. Sc hu 1 t z, Die sch.lesischen Siegel bis 1250, Wrocław 1871, nr 
14. 

n Przykładowo: pieczęć piesza Henryka I głogowskiego z r. 1281, Gum o w
s ki, Pieczęcie śląskie, tab. XCII, nr 21; Bolko I świdnicki z r. 1290 - tamże, tab. 
XCI, nr 17; Bolesław III brzesko-Iegnicki z r. 1310 - tamże, tab. XCVI, nr 40; Ber
nard świdnicki z r. 1307 - tamże, tab. XCV, nr 26; Jan I oświęcimski z r. 1344 -
tamże, tab. CXIV, nr 77; Konrad II oleśnicki z r. 1380 - tamże, tab. CXIII, nr 74. 

" Przykładem może być Bolesław III brzesko-legnicki. Na pieczęci pieszej 
z r. 1310 jako klejnot ma cylinder (?) szachowany, por. Gum o w ski, Pieczęcie 

śląskie, tab. XCVI, nr 29; na pieczęci hełmowej z r. 1313 ten sam klejnot- tamże, 
tab. CI, nr 40; na pieczęci hełmowej z r. 1332 ma szachowanego orła w zwrocie 
3/4 - tamże, tab. CI, nr 39; na pieczęci konnej z r. 1321 orzeł z profilu niesza
chowany - tamże, tab. CIII, nr 44. 
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dzaje klejnotów, ponieważ w zmienionej sytuacji nie odpowiadały swe
mu celowi, m.in. klejnot w kształcie dwu pióropuszy (występował u ksią
żąt świdnickich), z drzewek (u książąt głogowskich Konrada I i Henryka 
I) i inne. Ustaliły się dwa rodzaje używanego przez Piastów śląskich
klejnotu: 1. ,,szachowany", występujący bądź to w postaci cylindra (uży
wał tej formy Bolesław III legnicko-brzeski), bądź też dwóch wydłużo
nych grzebieni pokrytych szachownicą (używanych przez książąt świd
nicko-ziębickich); 2. w postaci orła w dwóch wariantach: cały orzeł
(używany przede wszystkim przez Piastów górnośląskich), w postaci
połuorła w otoku z pawich piór (popularny wśród książąt dolnośląskich).

Po wygaśnięciu książąt świdnicko-jaworska-ziębickich jedynym uży
wanym klejnotem stał się orzeł w podanych wyżej dwóch wariantach, 
przy czym Piastowie górnośląscy nadal używali najczęściej całego orła, 
natomiast dolnośląscy albo całego, albo połuorła, nieraz 'N obu warian
tach jednocześnie przez tego samego księcia 65. 

W linii książąt oleśnickich klejnot do heraldyki swego rodu na stałe 
wprowadził Konrad II. Na pieczęci pieszej pojawił się u niego cały orzeł 
w zwrocie 3/4, natomiast na herbowej ma połuorła w otoku z pawich 
piór. Syn jego, Konrad III, oba rodzaje klejnotu złączył na jednej pie
częci pieszej. Podobnie uczynił wnuk Konrada III, ostatni książę oleśnic
ki, Konrad X Biały Młodszy. 

Z dwóch odmian klejnotu Piastowie oleśniccy chętniej używali polu

orła w otoku z pawich piór, który występuje nie tylko na dużych pie
częciach, ale też na wszystkich herbowych w pełni heraldycznych. Taki 
też klejnot widnieje na wspomnianym wyżej herbie, zdobiącym wejście 
do wieży zamku oleśnickiego. Całego orła na pieczęć herbową wprowa
dził tylko Konrad VIII Krzyżak. Przełom XIV i XV w. przyniósł rozsze
rzenie roli klejnotu w rysunku herbu. Klejnot, traktowany dotąd jako 
dodatek uzupełniający herb, obecnie staje się po samym godle (pod.sta
wowej figurze) elementem najważniejszym. Wynikało to z dążności do 
indywidualizowania rysunku napieczętnego, do nadania mu cech o cha
rakterze bardziej osobistym. Tendencja ta była podyktowana przede 
wszystkim względami praktycznymi. Na Śląsku często występowały 
w dziejach poszczególnych księstw okresy współrządów ojca z dorosłym 
synem lub braci niedzielnych. Każdy z książąt współrządzących miał już 
najczęściej własną pieczęć herbową w pełni heraldyczną, coraz bardziej 
się upowszechniającą. Ponieważ godło było już ustabilizowane, nie pod
legające żadnym zmianom, bo każda jego odmiana prowadziła do utwo
rzenia nowego, pokrewnego godła, elementem, w którym można było 
przeprowadzić pewne zmiany, i to w ramach dość ograniczonych, był 
klejnot. Najczęściej zróżnicowanie polegało na używaniu innego rodzaju 
klejnotu. Zwyczaj ten był praktykowany za współrządów ojca i syna, np. 

ns Np. u Ludwik<1 II brzesko-legnickiego.
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u książąt brzeskich Ludwik I używa jako klejnotu połuorła w otoku 
z pa,wich piór 66, natomiast współrządca, syn jego Henryk VIII z Blizną, 
całego orła w zwrocie 3/ 4 61. Podobnie było w okresie współrządów tegoż 
Henryka VIII z Blizną, używającego nadal jako klejnotu całego orła 
w zwrocie 3/4 , i syna jego, Henryka IX, mająrego na swej ówczesnej 
pieczęci jako klejnot połuorła ze zwrotem, w otoku z pawich piór, osadzo
nego na wysokiej żerdzi 68. Inny sposób polegał na odmiennym rysunku 
tego samego klejnotu, co stosowali najczęściej współrządzący bracia nie
dzielni, dziedziczący jednakowy klejnot po ojcu. Zwyczaj ten był dość 
powszechny wśród Piastów śląskich. Przykładu na to dostarczają herby 
książąt oleśnickich, braci Konrada IV i Konrada V. Obaj w okresie 
współrządów używali pieczęci o identycznej kompozycji i jednakowym 
klejnocie - połuorła, zmienili jedynie kształt otaczającego go otoku 
z pawich piór. Konrad IV miał otok na kształt półkolistego wachlarza, 
u Konrada V pióra były zebrane w pęk w kształcie stożka. Klejnot na 
pieczęciach obu braci był stosunkowo duży, psuł nawet proporcję całego 
rysunku; był jednak bardzo widoczny i różnica od razu rzucała się 
w oczy. Zwyczaj ten obserwujemy także u książąt brzeskich, m.in. 
u braci współrządzących Henryka IX 69 i Ludwika II 10, synów Henryka 
VIII z Blizną, którzy odziedziczywszy klejnot po ojcu (orzeł w zwrocie 
3/4 w prawo) zróżnicowali swoje herby, wprowadzając nieznaczne zmia
ny w rysunku klejnotu. Również współcześni ostatnim Piastom oleśnic
kim książęta opolscy, Jan II i Mikołaj II, używali godła o identycznym 
rysunku, ale różniącym się klejnocie. Jan II miał w klejnocie całego 
orła ujętego wprost, Mikołaj II też całego orła, ale ze zwrotem 3/4 
w prawo 71• 

Lata dwudzieste XV w. przynoszą kolejną zmianę w wyglądzie pie
częci Piastów oleśnickich nie w pełni heraldycznych. Pojawiają się na 
nich dwa nowe elementy, rozeta i koło, które bądź to otaczają całą tarczę 
z godłem, bądź też opasują bezpośrednio same godło, eliminując tarczę. 
Nowość tę wprowadzili dwaj bracia współrządzący, Konrad IV {rozeta) 12 

ae Gum owski, Pieczęcie śląskie, tab. CVIII, nr 59. 
01 Tamże, tab. CXIII, nr 74 z r. 1389.
118 Oryginał tej pieczęci w WAP Wrocław, Akta m. Wrocławia, ukła d chron. 

z 5 IX 1398. Napis: S[igillum] DUC[is] HENRICI JUNIOR[is] D[e]I GRA[ciaJ. 
n Oryginał tej pieczęci w AA Wrocław, sygn. P. 65 z 3 I 1404 r. 
1o Reprodukcję tej pieczęci podaje F. S z a f r a ń s k i, Ludwik II brzesko-lea

nicki, feudał śląski z doby późnego średniowiecza, Wrocław-Warszawa-Kraków 
1972, il. 20. 

11 Oryginał tej pieczęci z r. 1481 w W AP Opole, Akta m. Prudnika, sygn. 
11-35/18. Reprodukcja u G u m owskiego, Pieczęcie śląskie, tab. XXII, nr 269.
Pieczęć Mikołaja II przy tym samym dokumencie. Bardzo szeroko sprawę klejnotu

omawi a Le o n hard, op. cit., s. 304-317, zwłaszcza jego rolę w heraldyce zachod

nioeuropejskiej. Por. też Ha up t ma n n, op. cit., s. 30-32.
11 Pieczęć ta Konrada IV Seniora była używana w latach 1420-1426. Docho

wała się w oryginale w WAP Opole, Akta m. Prudnika z 30 VIII 1420; także 

2 - Sobl'ltl!:a 2/81 
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i Konrad V (koło) 73. Zarówno rozeta, jak i koło były dodatkiem deko
racyjnym. Obie te figury zanim trafiły na pieczęcie książąt oleśnickich, 
znane już były w innych liniach piastowskich. Rozeta, otaczająca do
datkowo tarczę, pojawiła się pod koniec XIV w. na wspólnej pieczęci 
książąt głogowskich, Wacława, Jana, Henryków IX i X 74. Sam Henryk 
X Rumpoldus używał też pieczęci herbowej, na której orzeł był otoczony 
bezpośrednio rozetą 75. Natomiast koło pojawiło się wcześniej u innych
sąsiadów książąt oleśnickich, u Piastów oświęcimsko-zatorskich. Koło 
utworzone z drobnych perełek otaczało najczęściej samo godło, jak to 
widać na pieczęciach Wacława zatorskiego 7& czy Przemysła toszeckie
go 11. Orła w tarczy, okolonej dodatkowo .kołem, używał tylko Kazimierz 
oświęcimski 1s. Spośród Piastów oleśnickich koła przyjęli ostatni książęta 
Konrad VII Biały 79, Konrad IX Czarny so, którzy utrzymywali z wład
cami Oświęcimia i Zatora ożywione stosunki polityczne. Nie bez znacze
nia było też bliskie sąsiedztwo obu księstw, zwłaszcza jeśli chodzi o gór
nośląskie posiadłości Piastów oleśnickich. 

Najwcześniejszy przekaz barw godła książąt oleśnickich podaje her
barz Gelrego s1. Za godło książąt oleśnickich należy uważać tę tarczę 

w AA Wrocław, sygn. P. 75 z 14 XII 1426. Opis: w rozecie zastępującej tarczę 
orzeł zwrócony w prawo, z przepaską przez piersi i skrzydła, zakończona trójli
ściem. Na piersi orła krzyż. Napis minuskułą gotycką na banderoli: sigillum ducis 
conradi senioris. 

11 Opis tej pieczęci w przyp. 48. 
74 M ik u ck i, op. cit., tab. CXXXIV, nr 176. 
76 Fu d a l ej, op. cit., s. 36. 
1e Pieczęć Wacława zatorskiego dochowana w oryginale w Bibliotece Czarto

ryskich, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 431. 
77 Pieczęć herbowa Przemysława toszeckiego w Bibliotece Czartoryskich, Zbiór 

dokumentów pergaminowych, sygn. 506, 537, 545. 
78 Pieczęć herbowa Kazimierza oświęcimskiego w AA Wrocław, sygn. P44; 

AGAD, 492 b, 4927. 
n Pieczęć herbowa Konrada VII Białego Starszego z lat 1419-1440, docho

wana w oryginale w WAP Wrocław, Akta m. Wrocławia, z 22 XII 1434, 21 VII 
1440, 17 IX 1440. Opis: w kole utworzonym z drobnych perełek zastępującym tar
czę widnieje orzeł zwrócony w prawo, z przepaską przez pierś i skrzydła, i z krzy
żem. Napis minuskułą: s[igillum] ducis conradi albi olesnicen[sis] et coslen[sis]. 

80 Pieczęć herbowa Konrada IX Czarnego z lat 1441-1466, dochowana w ory
ginale w W AP Katowice, Oddział terenowy w Gliwicach, Akta m. Gliwic, sygn. 6; 
także AGAD, Dokumenty pergaminowe, sygn. 117, 132, 133, 182. Opis: w kole 
utworzonym z linii ciągłej, zastępującym tarczę, orzeł ze zwrotem w prawo, z sze

roko rozwartym dziobem i wysuniętym językiem. Mocno zaznaczone upierzenie 

tułowia, skrzydła skręcone do góry prawie pod kątem prostym. Przez piersi 

i skrzydła przepaska o trójlistnym zakończeniu. Na środku przepaski na piersi wy

raźnie zaznaczony równoramienny krzyż. Napis minuskułą gotycką: +sigillum 
conradi ducis olesnicensis et koslens.[is]. 

s1 Herbarz Gelrego został wydany po raz pierwszy w Wappenbock ou Arma

rial de 1334--1372 ... par Gelre heraut d'armes, wyd. V. Bonton, Paryż-Bruksela 
1881-1902. Nadto L'armorial universel du heraut Gelre (1370-1396), claes Heinen, 
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herbową, przy której Gelre umieścił trudny do rozszyfrowania napis: 
,,h[erzoge] van der vlse". Wydawca tego herbarza Bouton pierwszy roz
wiązał tę nazwę jako Oleśnica. S. Mikucki uważał, że godło i barwy 
tworzą swego rodzaju zagadkę, trudno więc w sposób definitywny ustalić 
przynależność tego herbu. Tarcza przedstawia czarnego orła ze zwrotem 
w prawo na srebrnym (zdaniem S. Mikuckiego) polu, brak klejnotu, 
nadto nie występuje przepaska księżycowa z krzyżem. S. Mikucki cha
rakteryzując herbarz Gelrego stwierdził, że najbardziej niepewnym ele
mentem jego przekazu j,est barwa. Drugim momentem podkreślonym 
przez niego jest fakt, że o tych tarczach herbowych, przy których brak 
klejnotu, Gelre nie posiadał dokładnych informacji. Te zastrzeżenia od
noszą się między innymi i do omawianego właśnie herbu. Gelre, herold 
flandryjski, część śląską pisał prawdopodobnie w latach 1373-1375, ma
jąc w tym czasie być może jakieś bliższe kontakty z książętami śląski
mi, a wśród nich z księciem oleśnickim, którym mógł być tylko Konrad 
II s2. 

Drugim źródłem, które przekazuje barwy godła książąt oleśnickich, 
jest Codex Bergshammar z połowy XV w. Godło książąt oleśnickich jest 
przedstawione w ten sposób: ,,na złotym polu czarny orzeł ze srebrną prze
paską w kształcie półksiężyca przez piersi i skrzydła, i z krzyżem. Klej
not przedstawia sześciobok złoty z orłem czarnym bez przepaski na heł
mie". Przekaz zgadza się najzupełniej z tym, co podały nam inne źródła 
współczesne lub późniejsze (pieczęcie, monety, źródła narracyjne), za
równo co do rysunku godła, jak i jego barw. Informacje zawarte w Co

dex Bergshammar są w tym wypadku dokładne i wierne. Zaskakuje na

tomiast napis przy tym herbie: ,.h[erzoge]vlse", a więc identyczny jak 
u Gelrego i od niego skopiowany. Wiadomo bowiem, że autor Codex 

Bergshammar znał Gelrego i z niego korzystał. Dla tego autora nie 
ulegało najmniejszej wątpliwości, że pod tą zagadkową dla nas nazwą 
kryje się herb książąt oleśnickich i ze swej strony niepełny przekaz 
Gelrego uzupełnił akcesoriami właściwymi temu godłu 83, 

Na tej podstawie można śmiało stwierdzić, że najstarszym przekazem 
barw książąt oleśnickich był herbarz Gelrego - czarny orzeł w złotym 
(na pewno) polu. Tę barwę podał i Długosz, a informacja jego jest jak 
najbardziej wiarygodna, ponieważ była oparta na autopsji. Jeden z ksią
żąt oleśnickich, Konrad VII Biały, brał udział w bitwie pod Grunwaldem 
po stronie Krzyżaków. Tam dostał się do niewoli ,polskiej, a chorągiew 
jego wojskowa jako zdobycz wojenna zawisła z chorągwiami krzyżackimi 

roi d'armes des Ruyers, wyd. Adam Even 1971. Korzystałam z opracowania tego 

herbarza przez S. Mikuckiego. 

82 Mik u ck i, op. cit., s. 517-520. Barwna reprodukcja - tab. CXLI. 
81 A. Hey m owski, Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammer

(Studia żródloznawcze. Commentationes R XII 1976, s. 73). 
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w katedrze na Wawelu. Dzięki temu została opisana przez Długosza 
w jego Banderia Prutenorum. Podaje tam dokładny opis chorągwi Con

radi Albi Oleschnicensis Slesie, na której występuje czarny orzeł w zło
tym polu ze srebrną przepaską przez piersi i skrzydła oraz srebrnym 
krzyżem 84. Można przyjąć, że barwami heraldycznymi książąt oleśnic
kich były: złoto, srebro i czerń. Nic nie wskazuje na to, by barwy te 
w ciągu dwustu lat istnienia tej linii Piastów uległy jakimkolwiek zmia
nom. Były to zresztą też barwy książąt głogowskich, z którymi Konra
dowie oleśniccy byli najbliżej związani genealogicznie i heraldycznie. 

* * * 

Rozwój heraldyki Piastów oleśnickich jest typowym przykładem pro
cesu kształtowania się heraldyki w bocznych liniach u Piastów dolno
śląskich. Pierwszym czynnikiem, który wywarł decydujący wpływ na 
kształt godła książąt oleśnickich, był fakt, że w chwili powstania ich 
księstwa pierwsi władcy (Bolesław i Konrad I) przyjęli w spadku po 
ojcu w pełni już uformowane godło książąt głogowskich. W ten sposób 
pierwszy etap kształtowania się tego godła należy do historii heraldyki 
książąt głogowskich. 

Historia heraldyki Piastów oleśnickich nie sięga okresu renesansu 
(który wywarł tak istotny wpływ na rozwój herbów na Sląsku), ponie
waż ta linia Piastów dolnośląskich wygasła u progu nowej epoki. Heral
dyka oleśnicka rozwijała się więc w okresie ogólnej stabilizacji godeł 
Piastów zarówno górna-, jak i dolnośląskich. Konradowie oleśniccy, 
przyjąwszy „gotowe" już godło z początkiem XIV w. (1312�1315), uży
wali go w formie nie zmienionej zarówno w rysunku, jak i barwie przez 
dwa stulecia aż do śmierci ostatniego z rodu, Konrada X Białego Młod
szego (zm. 1492). Ta stabilność godła przypomina heraldykę Piastów 
górnośląskich i mazowieckich, z którymi książęta oleśniccy utrzymywali 
bardzo bliskie kontakty rodzinne i polityczne. Dla jednych i drugich 
wspólnym źródłem były zasady heraldyki polskiej, uznającej tylko jed
nobarwne godło w jednobarwnym polu. To właśnie wyróżnia Konradów 
oleśnickich spośród innych książąt dolnośląskich (nawet głogowskich), 
którzy ulegali mniej czy bardziej trwale „modom" napływającym na 
Śląsk przede wszystkim za pośrednictwem kancelarii Luksemburgów, 
a częściowo i Andegawenów. 

Tego przywiązania do rodzinnej tradycji w żaden sposób nie można 
uważać za dowód zacofania kulturalnego. Wiadomo, że Konradowie 
utrzymywali żywe kontakty z wielkimi stolicami ówczesnej Europy, Pra-

8ł J. Dług os z, Banderia Prutenorum (Opera omnia, I, Kraków 1877, s. 576,

nr· 4, XIII, s. 42, oraz ostatnie wydanie przez K. Górskiego, Warszawa 1958, s. 74-

75, tab. 4). 
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gą, Wiedniem, Krakowem, a nawet z dalekim Rzymem. Brali udział 
w soborach i różnych zjazdach monarchów europejskich. Dużą rolę od
grywały bliskie stosunki z sąsiednimi dworami innych Piastów śląskich, 
szczególnie legnicko-brzeskich. Tymi drogami napływały różne „nowinki 
heraldyczne", m.in. różnicowanie klejnotu, tak chętnie przyjęte przez 
Piastów oleśnickich w dużej mierze ze względów praktycznych. 

Pewne zahamowanie w rozwoju heraldyki książąt oleśnickich spowo
dowały wojny husyckie. Wyniszczenie gospodarcze kraju odbiło się na 
sytuacji materialnej całego społeczeństwa. Zubożenie Piastów oleśnicki.eh 
znalazło swoje odbicie m.in. w ich sfragistyce. Ponieważ koszt wykonania 
tłoku pieczętnego zależał od wielkości i charakteru rysunku, książęta 
oleśniccy używają w tym czasie małych pieczęci o skromnym rysunku; 
prawie znika natomiast typ pieczęci w pełni heraldycznej i maleje też 
liczba używanych pieczęci. Na tych małych oszczędnych pieczęciach po
jawiają się nowe figury w kształcie rozety czy kola, otaczające tarczę 
lub bezpośrednio godło. Miały one za zadanie nie tylko różnić pieczęcie 
poszczególnych książąt - na pieczęci w pełni heraldycznej rolę taką 
spełniał klejnot - ale i podnieść poziom artystyczny wyobrażenia, tu
szując nieco przymusową prostotę rysunku. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że pieczęcie książąt oleśnickich 
przedstawiają niezmiennie jako podstawową figurę ich herbu orła ze 
zwrotem w prawo z przepaską księżycową i krzyżem. U Konradów 
obserwujemy zainteresowanie „nowinkami" heraldycznymi, ale dotyczą
cymi elementów drugorzędnych herbu (kształtu tarczy, hełmu czy la
brów). które dostosowywano do panującej aktualnie mody. Pod tym 
względem nie ma u nich większych opóźnień w stosunku do innych 
Piastów dolnośląskich. Przykładem tego może być tak ważna tendencja 
w ówczesnej heraldyce europejskiej - indywidualizowanie osobnego 
godła za pomocą różnicowania wyglądu klejnotu - w pełni przez nich 
przyjęta. 

W ciągu prawie dwustu lat książęta oleśniccy nie podjęli żadnych 
prób w kierunku jakiejkolwiek zmiany zasadniczego rysunku swego 
herbu. Heraldyka ich przestrzegała ściśle zasady tradycji rodzimej. Ten 
swoisty konserwatyzm został utrzymany zupełnie świadomie. Godło, na
wiązujące bezpośrednio do heraldyki Henryka Pobożnego i Henryka I 
głogowskiego, miało przypominać współczesnym świetność rodu Piastów 
oleśnickich. Jest też świadectwem znacznej świadomości historycznej 
wśród książąt tej linii. Bardzo ożywione kontakty z Polską, małżeństwa 
z Piastównymi, zwłaszcza z Mazowsza, odegrały też niebagatelną rolę 
w podtrzymaniu rodzimej tradycji es. 

85 R. He ck, Piastowski Slqsk w dziejach Polski - sprawa tradycji histori1cz

nych (Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polski, Katov;ice 1979, cz. 

II, s. 239-250), 
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AUS DEN STUDIEN 'OBER DIE HERALDIK 
DER SCHLESISCHEN PIASTEN - DIE PIASTEN VON OLESNICA 

Der Beitrag ist der Heraldik der Piasten von Oleśnica, einer weniger bekannten 
Fiirtenlinie im mittelalterlichen Schlesien gewidmet. Das Filrstentum entstand in 
den Anfangen des 14. Jh. infolge der Teilung der Erbschaft Heinrichs I. von 
Głogów und ilberdauerte fast zwei Jahrhunderte, bis zum Ableben des letzten 
mlinnlichen Nachkommlings Konrad X. des Weissen des Jiingeren im Jahre 1492.

Der erste Teil des Artikels befasst sich mit dem Ursprung des Wappens der 

Piasten von Oleśnica Es zeigte einen schwarzen Adler mit einer Wendung nach 
rechts, einer Mondbinde iiber Brust und Flugel und einem Kreuz auf einem gol
denen Feld. In dieser Gestalt tauchte das Wappen schon auf den Siegeln der 
ersten Herrscher von Oleśnica, Bolesław und Konrad I., in den Jahren 1315-1320 
auf. Seine Anfiinge reichen in die Zeiten Heinrichs II. des Frommen. Das Wappen 
ist ein Beispiel fur die Ankni.ipfung an historisch-politische Traditionen in der 
Zeit allgemeiner Differenzierung der Wappen der einzelnen Ftirstenlinien in Schle
sien. Es bewahrte - ais eines der wenigen - seine urspriingliche Gestalt bis zum 
Aussterben der Fiirstenlinie von Oleśnica, und zwar im Unterschied zu anderen 
damaligen Wappen der Piastenlinien, die mit der Zeit mancherlei Umwandlungen 
erlebten. 

Im zweiten Teil wird eine Analyse der einzelnen Elemente dieses Wappens 
durchgefilhrt und ein Vergleich mit der Heraldik anderer Piastenlinien unter
nommen. Es erwies sich, dass die Piasten von Oleśnica reges Interesse filr neue 
Tendenzen in der europiiischen Heraldik zeigten und verschiedene Neuerungen bei 
sich angewandt hatten. Ais Beispiel daftir kann das Kleinod dienen, das bei der 
Individualisicrung der Wappcn der einzelncn Filrsten eine grosse Rolle spiolte. Es 
veranderte sich die Form der Helme und der Schilde gemass der herrschenden 
Mode im Bereicb der Bewaffnung. 

Der dritte Teil behandelt die Farben des Wappens, die ahnlich wie das 
Wappen selbst innerhalb von zwei Jahrhunderten nicht dcn geringsten Vcriinderun
gen unterzogen wurden, was die Quellen sowohl aus der Zeit der Herrschaft der 
Konrads von Oleśnica (Wappenbuch von Gelre), ais auch aus der ersten Halfte 
des 15. Jh. (Banderia Prutenorum von Jan Długosz) oder auch aus den fast 
letzten Jahren der Herrschaft der Piasten von Oleśnica (Codex Bergshammar) be
zeugen. 




