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W HERALDYCE MIAST ŚLĄSKICH (XIII-XVI W.) 

Geneza herbu danego miasta związana jest nierozdzielnie z jego prze
szłością, z najważniejszymi momentami w jego dziejach politycznych, 
gospodarczych i społecznych. Analiza ikonograficzna motywów występu
jących na pieczęciach miejskich stanowi punkt wyjścia do badań heral
dycznych. Pieczęcie te reprezentują najbardziej wiarygodny zespół źró
deł pozwalających śledzić postać godła miejskiego i jego przemiany 
dokonujące się na przestrzeni wieków. Próba naświetlenia genezy i usta
lenia przemian, jakim podlegały niejednokrotnie herby miejskie, wymaga 
równoległego prowadzenia badań sfragistycznych i heraldycznych. 

Wiek XIX przyniósł ze sobą zainteresowania sfragistyką miejską. 
Badania heraldyczne rozwinęły się najżywiej w byłym zaborze pruskim. 
Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza wyniki F. A. Vossberga. Zgro
madził on ogromną kolekcję odlewów pieczęci, obejmującą również za
bytki polskiej sfragistyki miejskiej. Podjął się też inwentaryzacji posia

danych zbiorów. Pierwsze dwie prace poświęcił miastom Pomorza i Prus 1. 

Podstawowa jego praca Siegel des Mittelalters von Polen, Lithauen, Schle

sien, Pommern und Preussen 2 jest jednocześnie pierwszą tego typu pub
likacją dotyczącą również sfragistyki miast polskich. Cenniejsza pod 
względem naukowym jest praca H. Saurmy-Jeltscha, poświęcona herbom 
miast śląskich a. Obecnie zalicza się ją raczej· do pozycji bibliofilskich. 
Znacznie większą wartość naukową ma wydawnictwo O. Huppa, Wappen 

und Siegel der deutschen Stiidte 4. Herbami Sląska Górnego zajęli się 

1 F. A. Vos s b erg, Mii.nzen und Siegel der preussischen Stiidte Danzig, 
Elbing, Thorn, sowie de1· Herzoge von PomereUen in Mitteiaiter, Berlin 1841; 

te n że, Geschichte der preussischen Miinzen und Siegez von fru.hester Zeit bis 

zum Ende der Herrschaft des Deutschen Ordens, Berlin 1843.

2 F. A. Vos s be r g, Siegel des Mittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien 

und Pomern Berlin 1854. 
3 H. S a ur ma-Je l t s c h, Wappenbuch der schlesischen Stiidte und Stiidtel, 

Berlin 1870. 
4 O. Hu pp, Wappen und Siegel der deutschen Stiidte Pommern, Posen und 

Schlesien, t. Il, Frankfurt a. M. 1898. 

1 - Sobótka 1974, z. 2 

.. 
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Knotel i Luchs s. Najobszerniejszy herbarz z przełomu XIX i XX w. 
opracował J. Siebmacher 6

• W dwóch tomach zgromadził on herby miast 
niemieckich i krajów ościennych, w tym licznych miast zaboru pruskiego, 
austriackiego i rosyjskiego. Poza opisami i rysunkami godeł starał się 
Siebmacher dać wyjaśnienie ich genezy. Herbarze Linda i Stroehla, uwz
ględniające większe miasta śląska i Galicji, nie posiadają większej war
tości naukowej 1. Pieczęcie i herby miast zaboru pruskiego doczekały się 
osoł:inych opracowań monograficznych. Wśród nich wyróżnia się praca 
Roehla o pieczęciach i herbie Wrocławia 8• Z innych miast publikacje 
tego typu dotyczą też Brzegu, Dzierżoniowa, Głogowa, Kłodzka, Legnicy 
i Nysy 9

• 

Dorobek polskich badaczy w zakresie heraldyki miast śląskich jest 
raczej niewielki. M. Gumowski jest autorem poświęconych sfragistyce 
i heraldyce miejskiej·, obszerniejszych prac inwentaryzacyjno-opisowych, 
w których zgromadził olbrzymi materiał źródłowy. W 1939 r. ukazały 
się Herby i pieczęcie miejscowości województwa śląskiego 10• Cenną po
zycją o wartości wydawnictwa źródłowego jest kolejna jego praca traktu
jąca o najstarszych zabytkach sfragistycznych miast polskich XIII

XIV w. 11 Miasta polskie w tysiącleciu - to wydawnictwo encyklope
dyczne nie stanowiące w pełni zadowalającego od strony wymagań nau
kowych opracowania herbów miejskich 12. Posiada pozbawione komenta
rza naukowego barwne tablice godeł, opartych na dokumentacji histo
rycznej. W opracowaniach powojennych, uwzględniających równoległe 
aspekty sfragistyczne i heraldyczne, wyróżniają się artykuły M. Haisiga, 

s P. K not e 1, Die Stćidtewappen Oberschlesiens (program szkolny), Tarnowskie 
Góry 1894; H. L u c  h s, Sch!esische Landes- und Stćidte-Wappen, Wrocław 1882. 

6 J. Si e bm a c h e r, Grosses und allgemeines Wappenbuch, t. I, 4-e Abtei

lung, 1-2 Bd. Sta edtewa ppen, Niirnberg 1885. 
1 L i  n d, Stćidtewappen von Osterreich-Ungarn, Wiedeń •1885; S t r o eh 1, Stćidte

wappen von Osterreich-Ungarn, b. m. w. 1905. 
s E. R o  eh 1, Siegel und Wappen der Stadt Breslau, Wrocław 1900. 
o Brzeg-K. W u t k e, Ursprung und Bedeutung des Brieger Stadtwappens

(Zeitschr. f. Gesch. Schles. LXX, 1936, s. 152-184); Dzierżoniów-K. W u t  k e, 
Wappen der Stadt Reichenbach in Schlesien (Dt. Herold . R. 48, s. IB); Glogów
P. K not e 1, Zur Siege!geschichte von Stadt und Fii.rstentum G!ogau (Zeitschr. f. 
Gesch. Schles. LXV, 1931, s. 272-278); Klodzko-F. H e n  t s c h e 1, Das Wappen und die 
Landesfarben der Grafschaft Glatz, (Heimatblatter, R. V, s. 53-63); Legnic a -Neh

mitz Ha ushugo, Siegel und Wappen der Stadt Liegnitz (Liegnitz, 700 Jahre, Legnic a 
1942). 

10 M. G um owski, Herby i pieczęcie miejscowości województwa śląskiego

(Pamiętnik Instytutu Sląskiego, XII, Ka towic e 1939). 
11 M. G u m owski, Najstarsze .pieczęcie miast polskich XIII i XIV w., To

ruń 1960. 
12 Miasta polskie w tysiącleciu, pod red. S. Andrzejewskiego, t. I-II, Wroc

ław 11965. 

•
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oparte na szerokim materiale źródłowym, ściśle powiązane z dziejami 
miasta 13. Treść tych prac dotyczy genezy i ewolucji godła miejskiego. 

Zasygnalizowane wyżej pozycje mają charakter inwentaryzacyjno
-opisowy, monograficzny bądź przyczynkarski. Można wymienić zaledwie 
kilka pozycji syntetycznych poświęconych wybranym zagadnieniom sfra
gistyki i heraldyki. W odniesieniu do regionalnej sfragistyki miast śląs
kich są nimi prace Knotla i artykuł Z. Michniewicza o zjawiskach feu
dalizmu w sfragistyce miast śląskich u. 

Stan dotychczasowych badań pozwala zatem na dokonanie zestawie
nia wszystkich godeł miast śląskich z XIII-XVI w., posiadających 
w swym polu motyw orła piastowskiego 1s.

Zestawienie to oraz wykrycie pewnych prawidłowości w występowa
niu i kształtowaniu się tego motywu feudalnego jest celem niniejszych 
rozważań. 

Szczegółowy przegląd wydzielonych niżej grup tematycznych godeł 
miejskich, w których motyw orła piastowskiego reprezentowany jest 
w różnorodnej konfiguracji, uzupełniony będzie wykazami odnośnych 
miast. Wykazy te ułatwią przejrzyste zestawienie materiału źródłowego 
i stanowić będą lepszą podstawę wniosków końcowych. 

Od XIII do XV w. następowały istotne zmiany w ustroju polityczno
prawnym miast istniejących dotąd na prawie polski�. Przywilej loka
cyjny, wprow·adzający samorząd i szereg uprawnień, nie likwidował za
leżności miasta od pana feudalnego. Część pierwsza dokumentu lokacyj
nego wydzielała miasto z danego terytorium i nadawała mu charakter 

1a M. Ha i si g, Herb miasta Głogowa - ;ego geneza i symbolika (Ze studiów 
nad średn i ow iecznym Głogowem i Kr osnem, Prace Lubuskiego Tow. Nauk. VII, 
K om isja Histor i i, z. 3, Z iel ona Góra 1970, s. 83-00); te n że, HeTb miasta Legnicy. 

Jego geneza i symbolika (Szkice Legnickie, t. V, pod red .  T. Gum ińskiego, s. 5-20); 

te n że, Herb miasta Wrocławia - jego symbolika i geneza (Nauka i Sztuka, R. 4, 
t. VIII, 1948, s. 153-168); t e n  że, Nysa w świetle dawnej pieczęci miejskiej, Wroc
ław 1960 (ndb. z Zesz . Nauk. Uniw. Wrocł. Histor ia 4, Seria A, nr 29); te n że,
Herb miasta Swidnicy (S obótka, R. 3, 1948, s. 265-291). 

14 K n o t e 1, Ursprung und Entwicklung der stiidtischen Siegelbilder mit be

sonderer Berilcksichttgung der schlesischen Stiidtewappen, Berl in 1891; t e n ż e, 
Schlesische Stiidtebildnisse auf Siegeln, (Ze itschr. f. Gesch. Schles. LVII, 1923); 
Z. M i c h n i e w i c z, Zjawiska feudalizmu w symbolice heraldycznej miast śląskich

(Zaranie Sląskie, R. 23, 1960, s. 3, s. 355-368). 
15 Miasta śląskie pos iadające w sw ym g odle m otyw orla piastowskieg o: Biel

sko, Bolesław iec, Bytom, Bytom Odrzański, Chojnów, Ciesz yn, Gliw ice, Głogów, 
Córa, Kąty Wr ocławskie, Krapkow ice, Krosno Odrzańskie, Legnica, Leśnica, Lubań, 
Lub in, Lwówek, Miasteczko, Nam ysłów, Niemcza, Oleśnica, Oleśno, Opole, Paczków, 
Prudnik, Prus ice, Rac ibórz, Sc inawa, Skoczów, Sroda Sląska, Strum ień, Strzelce 
Opolskie, Sulechów, Sw idnica, Sw iebodz in, Szprotawa, Tarnowskie Góry, Wad ow ice, 
W odz isław, Wrocław, Ząbkow ice, Zgorzelec, Ziel ona Góra, Z ięb ice, Zł otoryja, Z l oty 
Stok, Żagań, żary, Ż ory. 
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samodzielnego oraz samorządowego okręgu administracyjno-sądowego 
z osobą wójta dziedzicznego na czele. Wójt reprezentował władzę pana 
feudalnego i był bezpośrednio od niego uzależniony. Wraz z lokacją na 
nowym prawie powstawały też zazwyczaj rady miejskie. Początkowo 
nie odgrywały one jednak zbyt dużej roli, gdyż były krępowane szero
kimi uprawnieniami wójta. Do czasu wykupu wójtostwa dziedzicznego 
pozostawała im jedynie funkcja kolegialnego organu pomocniczego. Są
downictwo w mieście należało do ławy. Obradom j'ej przewodniczył wójt, 
co w myśl dokumentu lokacyjnego należało do jego obowiązków. 

Nowa forma ustrojowa miasta wymagała stworzenia i rozbudowania 
administracji miejskiej. Wydawane przez nią akty i pisma musiały być 
uwierzytelnione znakiem własnościowym - pieczęcią, głównym instru
mentem prawnym je legalizującym. Po ustabilizowaniu się nowego ustro
ju miejskiego, w miarę rozwijających się kontaktów gospodarczych mia
sta, zwiększa;nia się korespondencji i dokumentów zaszła potrzeba posia
dania przez miasto własnej pieczęci. W początkowym okresie, gdy rada 
miejska była organem kolegialnym zależnym od wójta dziedzicznego 
i nie miała większego znaczenia, a kompetencje jej ograniczały się do 
interpretacji prawa magdeburskiego, nie posiadała pieczęci. We Wroc
ławiu rolę znamienia ogól�omiejskiego · spełniała piecz:ęć wójtowska 1s.
Z chwilą wykupu wójtostwa dziedzicznego przez radę i uniezależnienia 
się jej spod przeważających wpływów i autorytetu wójta powstała kan
celaria miejska. Kształtowanie się jej na ziemiach polskich przebiegało 
podobnie jak w Europie zachodniej i środkowej. ślady istnienia kance
larii są zwykle późniejsze niż daty lokacji. Wrocław wtórnie lokowany 
w latach 1242-1261 posiadał pisarza miejskiego dopiero w końcu 
XIII w. 

Wraz z rozwojem samorządu pojawia się potrzeba posługiwania się 
większą liczbą odmian pieczęci miejskich. Można pod2'ielić je według ich 
przeznaczenia na większe i mniejsze (do korespondencji bieżącej), ra
jeckie, ławnicze i wójtowskie. Występowały między nimi zazwyczaj róż
nice w wielkości i legendzie. W wielu wypadkach również wyobrażenia 
w polu napieczętnym były odmienne. Mniejsze pieczęcie miały w swym 
polu zwykle tylko część herbu miejskiego, natomiast godło wójtowskie 
było niekiedy zupełnie różne. Najokazalsze były pieczęcie większe, ogólno
miejskie, a zarazem najdawniejsze i j·edyne w początkach istnienia miasta 
lokowanego na nowym prawie. Odznaczały się okazałością ustępującą 
niekiedy jedynie pieczęciom książęcym. 

Pieczęć oprócz swych funkcji prawnych miała wyróżniać miasto i pod
kreślać jego znaczenie. Dlatego wykonanie jej powierzano zwykle naj-

16 S a u r ma-Je 1 t s c h, op. cit., s. 303-304, podaje datę 1283 r.
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lepszemu w miesc1e złotnikowi. Projekt zatwierdzała rada miejska lub 
wójt dziedziczny, rzadziej właściciel miasta. Okazałość pieczęci świad

czyć może o pozycji gospodarczej i politycznej danego miasta oraz aspi
racjach politycznych najbogatszych mieszkańców, jak też rywalizacji 
między miastami. Będąc instrumentem uwierzytelniającym i legalizu
jącym dokumenty, musiała symbolizować i przedstawiać treścią wizerun
ku napieczętnego i legendy aktualną strukturę ustrojową czy terytorial
no-polityczną, gdyż godło napieczętne w swej ikonograficznej postaci 

. i odmianach było zazwyczaj zależne od dwóch czynników: feudalnego 
i samorządowego. 

Symbolika feudalna, reprezentowana w klasycznym wyrazie w postaci 

motywu orła piastowskiego w różnych ujęciach, występuje często w he
raldyce miast śląskich. Wyraża ona zawsze zwierzchnią władzę księcia -
pana miasta, reprezentowaną zrazu przez wójta dziedzicznegb. Orzeł pia
stowski w heraldyce miast śląskich reprezentuje bogatą różnorodność 
wyobrażeń, występując jako motyw centralny i dominujący bez korony 

. 

na głowie oraz w konfiguracji z motywami architektonicznymi: w tarczy 
wkomponowanej w tło, które stanowią motywy architektoniczne bądź 
hagiograficzne lub trzymanej przez zbrojną postać symbolizującą pana 
miasta. Osobną grupę stanowią godła z orłem w półpostaci, występują
cym zawsze w konfiguracji z innymi motywami, najczęściej architekto
nicznymi i roślinnymi, zwykle w dwóch oddzielonych od siebie polach 
w układzie pionowym lub poziomym. 

Motyw orła Piastów śląskich najwcześniej pojawia się na pieczęciach 
wójtowskich. Pieczęci takich zachowało się zaledwie kilka. Chronologią 
swoją sięgają XIII i początków XIV w. Z chwilą wykupu wójtostwa d,iie
dzicznego przez radę wójt sprawował już tylko władzę sądowniczą, prze
wodnicząc ławie miejskiej. Nierzadko w polu j'ego pieczęci pozostawał 
motyw orła, który w tym wypadku symbolizował zwierzchnią władzę 
księcia w dziedzinie sądownictwa. 

W 1261 r. Wrocław formalnie posiadał własny samorząd. Kolejna lo
kacja miasta przeprowadzona w tym roku spowodowała też zapewne po
jawienie się pierwszego godła o charakterze ogólnomiejskim. Był nim 
dwugłowy orzeł. Geneza tego motywu jest jeszcze sprawą sporną. M. Hai
sig uważa, że godło to byłd godłem wójta dziedzicznego, na co wskazuje 
intytulacja dokumentu z 1262 r., przy którym została wyciśnięta pieczęć, 
jak również szczegóły postaci orła dwugłowego, w którego dziobie tkwią 
gałązki roślinne nie mające jednak charakteru heraldycznego. Za tą tezą 
zdaje się przemawiać przykład Krakowa 11. Najstarsza pieczęć Wrocławia 

17 Ha is i g, Herb miasta Wrocławia ... , s. 157. Pieczęć ogólnomiejska Krakowa 
do 1312 r. była pieczęcią wójta dziedzicznego. Legenda jej brzmiała: S ADVOCATI 
CIVITATIS ET CIVIVM CRACOVIENSIVM. Po stłumieniu buntu wójta Alberta 
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zostaje wkrótce zarzucona i około 1292 r. miasto posiada Już nowe godło 
z pełną postacią św. Jana Chrzciciela w architektonicznym obramowaniu, 
symbolizującym miasto jako. całość w charakterystycznych elementach 
jego budownictwa i w osobie patrona 1s. 

Przy dokumencie z 1295 r. zachowała się kolejna mniejsza pieczęć 
Wrocławia i choć jej legenda brzmi: S.CIVIVM DE WRATISLAVIA, 
nie ulega wątpliwości, że należała do wójta 10. Orzeł w jej polu nie po
siada jeszcze w pełni heraldycznego ujęcia, stanowi jednak symbol zwierz
chniej władzy sądowniczej księcia sprawowanej w jego zastępstwie przez 
wójta. Orzeł piastowski o ustalonym typie heraldycznym pojawia się na 
pieczęciach wrocławskiej ławy miejskiej, których najwcześniejsze odciski 
sięgają. lat 1299-1300. Zarówno one, jak i pieczęć wójta sprawującego
po wykupie wójtostwa już tylko funkcję sądowniczą, były w użyciu aż 
do· 1741 r. 20 Aczkolwiek wydany 12 III 1530 r. przez Ferdynanda I dy
plom herbowy dla Wrocławia w jednym z pól tarczy dzielonej w krzyż 
prosty na cztery pola umieścił orła śląskiego, motyw ten był tylko sym
bolem księstwa wrocławskiego, w pierwotnym rozumieniu pozostając 
jedynie w polach pieczęci wójta i ławy 21

. 

Z 1316 r. pochodzi pieczęć wójta Legnicy - Mikołaja 22
. Aczkolwiek 

or�eł w jej polu nie ma charakterystycznego dla orła śląskiego półksię
życa na piersiach, jest niewątpliwie godłem Piastów legnickich. Zacho
wała się również pieczęć wójta Świdnicy - Jana. Wyobraża ona hełm 
rycerski, a na nim orlą głowę oz<;iobioną pękiem piór. Pojawia się ta

pieczęć zaledwie raz obok pieczęci mniejszej miasta przy dokumencie 
z 1335 r. 23 Stanowi zjawisko wyjątkowe, gdyż na pieczęciach reprezenta
cy:ipych Świdnicy już u schyłku XIII w. poj'awia się motyw skrzydlategio 
gryfa, zaś godłem pieczęci wójtowsko-ławniczych staje się postać dzika. 
Motyw ten wprowadzony do obrazu mniejszych pieczęci rady stał się 
z czasem równorzędnym emblematem miasta. Najstarsza i pierwsza zna
na nam pieczęć wójta Świdnicy Henryka, przywieszona przy dokumencie 
z 1280 r., nosi jego godło - trzy ptasie głowy w tarczy 24. Wspomniany

wizerunek napieczętny nowej pieczęci ogólnomiejskiej nie uległ zmianie, a jedynie 

napis w jej otoku: S CONSVLVM ET COMVNITATIS CIVITATIS CRACOVIE. 
A. C h mi e 1, Pieczęcie miasta Krakowa, Kazimierza, Kleparza i jurydyk krakow
sldch, Kraków 1909, s. 79-90.

1s Ha is i g, Herb ·miasta W1·oclawia ... , s. 156-157. 

19_ Tamże, s. 160. 
20 Tamże. 
21 Tamże, s. 162. 
22 M. Gu m o w s k i, Pieczęcie śiąskie do końca XIV w. {Historia Śląska PAU,

t. III, Kraków 1936, s. 352).
23 Ha is i g, Herb miasta Swidnicy, s. 274.
24 Tamże, s. 273. 
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już wójt świdnicki Jan w 1315 r. odcisnął własną pieczęć jako contrasi
gillum na odwrocie pieczęci reprezentacyjnej miasta i godło wójta wy
obrażało wzniesione ramię 2s. Omówione wyżej godła wójtów były ich 
prywatnymi godłami. Pierwsza oficjalna pieczęć wójtowska pojawiła się 
dopiero w drugiej połowie XIV w. i wzorowana była na obrazie pieczęci 
większej miasta wyobrażającej gryfa 26. Mimo to głowę orła w polu 
pieczęci wójta Jana należy chyba uważać za uszczuplone godło księcia -
pana miasta. 

Najliczniejszą grupę pieczęci posiadających w swym polu orła pia
stowskiego jako motyw centralny i dominujący stanowią jednak pieczę
cie reprezentacyjne ogólnomiejskie, które jako podstawowy materiał 
źródłowy dokumentują najdobitniej postać i przemiany godła miejskiego. 
W takiej postaci spotykamy motyw orła bez korony w polu pieczęci 
Bytomia powstałej w XIV w. 21 Przy dokumencie z 1310 r. została przy
wieszona XIII-wieczna pieczęć Oleśnicy, posiadająca w swym polu mo
tywy półksiężyca z krzyżem w środku i gwiazdami na rogach, a pod nim 
orła śląskiego z przepaską 2s. Orzeł symbolizuje tu niewątpliwie zależność
miasta od pana feudalnego Henryka III, księcia wrocławskiego_ W polu 
pieczęci mniejszych wykształcił się motyw orła św. Jana Ewangelisty, 
patrona kościoła parafialpego i miasta. Na początku XIV w. motyw ten 
wchodzi na pole pieczęci reprezentacyjnej Oleśnicy, by odtąd stać się 
na długo symbolem miasta 20. 

Najstarsze godło Szprotawy z pieczęci przywieszonej przy dokumen
cie z 1310 r. przedstawia orła bez korony, a nad nim hełm z klejnotem 
i pióropuszem. W wyniku zmiany, jaka nastąpiła w początku XV w.,

w polu pieczęci pozostał tylko hełm ao_ Cesarz Rudolf II nadał Szprota
wie dyplom herbowy 11 VII 1597 r. Godło miasta uległo zmianie. W na
danym herbie pojawił się zamek z szeroką wieżą środkową i dwoma 
bocznymi, w bramie tarcza z orłem, a nad nią hełm z pióropuszem 31. 

Orzeł i klejnot symbolizowały zwierzchnią władzę cesarską. 
Najstarsza pieczęć Ziębic z 1285 r. przedstawia trzy wieże bez bram, 

stojące na górze z trzech rzędów kamieni. Na szczycie środkowej wieży 
umieszczono krzyż a2. Wieże te przypominają budowlę o charakterze sa
kralnym, kościół lub klasztor. W 1292 r. pojawia się nowa pieczęć z orłem 

u Tamże, s. 274; Hu pp, op. cit., s. 68. 
2& Ha is i g, Herb miasta Swidnicy, s. 274.
21 G u m owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 46-47. 
2s H u p p, op. cit., s. 66.

-" Gum o ws k i, Najstarsze pieczęcie ... , s. 165-166. 
so Tamże, s. 220-221; Hu pp, op. cit., s. 90�1. 
31 Hu pp, op. cit., s. 90-91.

li! Tamże, s. 64. 
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Piastów jako motywem centralnym 33. Godło miasta w tej postaci poja
wia się tylko raz. Następne pieczęcie z XIV w. powracają do motywów 
pierwotnych z końca XIII w., przy czym różnice tlłwią jedynie w szcze
gółach graficznego ujęcia obrazu 34. Jeszcze tylko raz pojawia się w XV w. 
zamiast krzyża na środkowej wieży tarcza z orłem śląskim as. W XVI w.
motyw orla znika z pola pieczęci. Ponieważ w polu najwcześniejszej 
pieczęci miasta, jak również pozostałych od XIV w. począwszy, motywy 
nie ulegają zasadniczo większym zmianom, wątpić można, czy j-edyna 
pieczęć z 1292 r. z orłem Piastów jako motywem centralnym była pie
częcią reprezentacyjną. Pieczęcie poszczególnych organów władz samorzą
du miejskiego różniły się z reguły od pieczęci głównych wizerunkiem 
napieczętnym. Przypuszczać więc można, że była to raczej pieczęć ław
nicza ss. 

Godło Złotoryi (Aureus Mons) z XIII w. należy do rzędu godeł mó
wiących. Prredstawia bowiem złotodajne góry pokryte lasem. W końcu 
XIV w. na środkowym wzgórzu pojawia się heraldyczny śląski orzeł, by 
w XV w. stać się motywem dominującym, gdy natomiast dotychczasowy 
centralny motyw - góry, bardzo zmalał 37. 

Charakter motywu wskazującego na właścicieli miasta ma orzeł w go
dle Złotego Stoku, lokowanego w 1344 r. przez książąt ziębickich. Od 

' 

nich też otrzymał herb w 1491 r. 3s Orzeł na piersiach ma czteropolową 
tarczę hrabstwa kłodzkiego, a przy szyi dwa młotki górnicze wskazujące 
na charakter miasta. 

Załączone zestawienie obejmuje miasta posiadające w swym godle 
orła piastowskiego w roli motywu centralnego i dominującego: 

Zestawienie nr 1 

Lp. Miasto Data I 
pieczęci 

żródlo 

1 

2 
3 

4 

5 

Bytom 
L eśnica 
Oleśnica 

Pszczyna 

Szprotawa 

33 Tamże. 
34 Tamże. 
3s Tamże. 

XIV w. Gum o ws ki, Najstarsze pieczęcie .. , s. 46-47 
od XIV w. Gum owski, Pieczęcie śląskie ... , s. 439 
XIII w. G u m o w ski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 165-

166; H u p p, op. cit., s. 66 
od XIII w. Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. JJl2; 

t e n ż e, Herby i pieczęcie miejscowości woj.

śląskiego, s. 225 
1310 r . Hu pp., op. cit., s. 90-91 

ss Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 258. 
37 Tamże, s. 261; t e  n ż e, Pieczęcie śląskie ... , s. 384; Hu pp, op. cit., s. 77. 
ss M. Gum owski, Herby miast polskich, Wa rsz awa 1,960, s. 356; Hu PP, 

op. cit., s. 67. 
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cd. zestawienia 1

Lp. Miasto Data 
pie częci 

Żródło 

6. Wrocław

7. Ziębice

8. Złotoryja

9. Złoty Stok

XlII -
XVIII w. 
ławnicze 
1292 r. 
(sądowa?) 

k. XIV
XV w.
1491 r.

Ha is i g, Herb miasta Wrociawia ... , s. 160; 
Gu m o w ski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 247-
248 
Gum owski, Najstarsze pieczęcie .. , s. 258; 
H u p p, op. cit., s. 64

Gum o ws ki, Herby i pieczęcie miejscowości 

woj. śląskiego, s. 389; H u p p, op. cit., s. 77 
Gum owski, Herby miast polskich, s. 356; 
rl u p p, op. cit., s. 67 

Najczęściej w heraldyce miast śląskich pojawia się postać całego orła 
w konfiguracji z motywami architektonicznymi. Należy tu wyróżnić osob
ną grupę godeł z orłem występującym bez tarczy, jak np. na piecz.ęciach 
Bolesławca, Cieszyna, Miasteczka, Niemczy, Prudnika, Ząbkowic Śląs
kich. 

Najwcześniejszą pieczęć Bolesławca znamy z odcisku przy doku
mencie z 1303 r. Przedstawia ona zamek z dwoma ostro zalrończonymi 
wieżami i otwartą bramą, w której umieszczono śląskiego orła, a więc 
motyw feudalny. Pieczęć ta z małymi zmianami w artystycznym ujęciu 
obrazu przetrwała aż do 1629 r. 39. Motyw orła Piastów górnośląskich 
nad bramą z otwartymi wrotami i o trzech basztach widzimy również 
w polu pieczęci Cieszyna pochodzącej z XIV w. Odcisk jej spotykamy 
jeszcze przy dokumencie z 1526 r. 40 Podobny obraz prze.dstawia pieczęć 
Prudnika z XIV w. Orzeł śląski unosi się nad dachem okrągłej wieży 
w polu XIII-wiecznej pieczęci Niemczy. Późniejsze pieczęcie miasta 
noszą to samo wyobrażenie aż do XVI w. 41 

Z 1283 r. pochodzi najprawdopodobniej najstarsza pieczęć Ząbkowic 
śląskich. Odciski jej· znamy z dokumentów z 1292 i 1339 r. 42 Wizerunek 
pieczęci przedstawia mury zamku o trzech basztach. U szczytu środkowej 
umieszczono orła dolnośląskiego z charakterystyczną przepaską sierpo
wą na piersiach. To samo wyobrażenie posiada również pieczęć mniejsza, 
której odciski dochowały się przy dokumentach z 1343 i 1347 r. Zamek 
ów jest raczej fragmentem murów obronnych, a więc motywem miejskim, 
samorządowym, symbolizującym miasto jako całość w jego charaktery-

39 Gum o w ski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 37; H up p, op. cit., s. 75. 
40 G u m o wski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 57; te n że, Herby i pieczęcie miej-

scowości woj. śląskiego, s. 57. 
41 Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 152-153; Hu pp, op. cit., s. 63.
42 G u m owski Najstarsze pieczęcie ... , s. 251.,-252; Hu pp, op. cit., s. 58.
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stycznych elementach budownictwa. Orzeł wskazuje niewątpliwie na 
postać Henryka IV wrocławskiego, który lokował miasto na nowym 

prawie. W 1346 r. miasto zostało oddane w zastaw Henrykowi von Haug
witz, a w 135il r. zakupił je Karol IV czeski i wcielił bezpośrednio do 
terytorium Czech. Od tego czasu miejsce orła na jednej z baszt zajęła 
tarcza z lwem czeskim 43. 

Orła piastowskiego w tarczy spotykamy w polu pieczęci Chojnowa, 
Głogowa i Krosna Odrzańskiego. Chojnów lokowany w 1333 r. przez 

Bolesława III, księcia legnickiego, umieścił na najstarszej pieczęci 

z XIII w. rysunek murów miejskich i baszt, a między nimi tarczę z orłem 
z przepaską sierpową na piersiach. Późniejsza pieczęć przywieszona przy 
dokumencie z 1401 r. posiadała w swym polu podobne wyobrażenie 44.

Kolejna, dochowana do naszych czasów pieczęć pochodzi z końca XVI w. 
i przedstawia zamek z wysoką okrągłą wieżą, otoczony murami obron
nymi. W miejscu bramy umieszczono tarczę z orłem 45. 

Najstarsza pieczęć Głogowa pochodzi z końca XIII w., zaś jej odciski 
znane są z dokumentów z 1292 i 13 t O r. 46 Przedstawia ona mury miej
skie z dwoma basztami i postacią trębacza między nimi. Bramę natomiast 
wypełnia orzeł dolnośląski. Symbol zwierzchniej władzy księcia głogow

skiego zniknął z pola nowej pieczęci miasta, odciśniętej przy dokumencie 

z 1326 r., by pojawić się znowu pod koniec XIV w., kiedy w użycie 
weszła kolejna pieczęć reprezentacyjna Głogowa 41_ Nowe wyobrażenie 

przedstawia stojącą pod baldachimem postać Madonny, a poniżej tarczę 
z orłem piastowskim. Następna pieczęć, wprowadzona w 1485 r. i używa

na przez cały XVI w., posiada w swym polu postać Madonny z Dzieciąt

kiem, stojącą na półksiężycu pod gotyckim baldachimem. Po jej bokach 
umieszczono dwie tarcze; z orłem Piastów po prawej stronie i literą „G" 
po lewej 48. Kiedy w 1490 r. Głogów dostał się w posiadanie Jana, syna 
króla węgierskiego Macieja Korwina, nadał on miastu dyplom herbowy, 
w myśl którego nowym godłe� miał być herb rodowy Korwinów, a więc 
czarny kruk st-0jący na srebrnym ostrowie 49• Nowe godło nie znalazło 
uznania i ostatecznie zostało zarzucone, gdy w 1493 r. rządy nad mia-

0 Gu m owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 251-252; te n ż e, Pieczęcie śląskie ... ,

s. 388; H u p p, op. cit., s. 58.
44 G u m owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 55; Hu pp, op. cit., s. 79. 

45 H u pp, op. cit., s: 55. 

46 Ha is i g, Herb miasta Głogowa ... , s. 83; Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , 

s. 78; H u p P, op. cit., s. 76.

47 Ha is i g, Herb miasta Głogowa ... , s. 85, 86.
48 Tamże, s. 88; G u m owski, Pieczęcie śląskie ... , s. 396; Hu pp, op. cit., s. 76. 

49 Ha is i g, Herb miasta Głogowa ... , s. 88; Hu pp, op. cit., s. 76. 
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stem objął król Jan Olbracht jako książę głogowski. W 1499 r. księstwo 
głogowskie weszło w posiadanie Zygmunta Jagiellończyka, późniejszego 
króla Zygmunta Starego, który w 1504 r. zatwierdził dawny herb Gło
gowa razem z przywilejami miejskimi so. 

Pieczęć Krosna Odrzańskiego pochodzi z XIV w., i to zapewne sprzed 
1312 r. st Przedstawia ona zamek z szeroką, centralną fasadą środkową 
i dwoma bocznymi wieżami. Większą część budowli przysłania tarcza 
z orłem dolnośląskim z przepaską sierpową na piersiach. Około 1312 r. 
miasto staje się własnością margrabiów brandenburskich. Z tego okresu 
pochodzi pieczęć mniejsza Krosna z podobnym wyobrażeniem. Tylko 
orzeł nie ma charakterystycznej przepaski, jest to j·uż bowiem orzeł 
brandenburski s2_ 

Niewielką grupę stanowią pieczęcie, które przedstawiają uzbrojoną 
postać symbolizującą pana miasta, trzymającą w .ręku tarczę z umiesz
czonym w niej motywem orła. Wyobrażenia takie spotykamy na pieczę
ciach Sulechowa, Żagania i Żar. W polu pieczęci Sulechowa, pochodzą
cej z XIV w., między dwoma wieżami stoi rycerz z odkrytą głową, dzidą 
oraz tarczą z orłem piastowskim w ręku. Postać ta symbolizować może 
Henryka III głogowskiego, założyciela miasta i jego pana feudalnego. 
Późniejsze zmiany rysunku i legenda, jaka się wokół niego wytworzyła, 
przekształciły postać rycerza w olbrzyma, a następnie żolnierZJa. zacięż
nego 53. Pochodząca z XIII w. pieczęć Zagania posiadała w swym polu 
symboliczne wyobrażenie zbrojnej postaci z dzidą i tarczą w ręku, stoją
cej w bramie budowli z wieżą. Po bokach wieży umieszczono z jednej 
strony hełm z pióropuszem, a z drugiej• - tarczę z orłem piastowskim :H, 

W drugiej połowie XV w. lew czeski zajął miejsce orła. W tym bowiem 
czasie miasto dostało się bezpośrednio pod władzę królów czeskich 55• Do 
tego momentu używana była omówiona wyżej XIII-wieczna pieczęć, na 
której mury symbolizować miały umocnienia obronne miasta, zaś ry
cerz - stojącego na straży grodu księcia Przemka Żagańskiego, jego 
pana i założyciela 56_ 

Załączone zestawienie obejmuje miasta posiadające w swym godle 
motyw całego orła piastowskiego w konfiguracji z motywami architekto
nicznymi: 

00 Ha is i g, Herb miasta Głogowa ... , s. 88.
51 Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 124-125. 
52 Tamże. 
53 Tamże, s. 212-213. 
s, Tamże, s. 253; te n ż e, Pieczęcie śląskie ... , s. 381; Hu pp, op. cit., s. 88. 
ss G u m o w s ki, Pieczęcie śląskie ... , s. 389-. 
56 G u m o wski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 253. 
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Lp., Miast o 

1. Bolesławiec

2. Choj nów

3. Cieszyn

4. Głogów,

5. Gó ra 

6. K:rosn o Odrz.

7. Mi asteczko
8. Niemcza

9. Prudnik
10. Skoczów

11. Sulechów

12. Swie bodzin
13. S zpr otawa

11. Ząbkowice SI.

15. Zielona Góra

16. Ziębice
17. Ża gań

Elżbie ta K:ośQik 

Zestawie nie nr 2 

Da ta 
pieczęci 

k. XIII

lub XIV w.
XIV-XVI w.

XIV w. 

XIII, XIV, 

1485-XVI w. 

XIII w. 

XIII w. 
1312 r. 
1550 r. 
XIII w. 
XVI w. 
XIV w. 
1565 r. 

(m niejsza) 
XIV w. 

XV w. 
2 poł. 

XIII w. 
XIII -

1l3ą1 r. 
XIV w. 

XV w. 
XIII w.
poł. XV w. 

Zró dło 

Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 37;

H u p p, op. cit., s. 75

G u m owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 55;

H u p p, op. cit., 79

Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 57;

t e n ż e, Herby i pieczęcie miejscowości woj.

śląskiego, s. 57

H a  i s  i g, Herb miasta Głogowa, s. 83, 87, 88;

Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 78-80;

H u pp. op. cit., s. 76.

Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 87-89;

H u p p, op. cit., s. 59

Gum o wski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 124-

125 

H u p  p, op. cit., s. 100

Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 152-

153; Hu pp, op. cit., s. 65

Gum o ws ki, Najstarsze pieczęcie ... , s. 180

Gu m owski, Herby i pieczęcie miejscowości

woj. śląskiego, s. 253 

G u m o w s k 1, Najstarsze pieczęcie ... , s. 212-
213 

G u m o w s ki, Herby miast polskich, s. 322 

Gum o ws ki, Na jsta rsze pieczęcie ... , s. 220-
221 

G u m o w s k i, Pieczęcie śląskie ... , s. 388 

Gum o w ski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 259-

260 

Hu p p, op. cit., s. 64

Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 253;

t e n ż e, Herby i pieczęcie miejscowości woj.

śląskiego, s. 381; H ·u p p, op. cit., s. 88 

Równie często spotykany jest w śląskiej heraldyce miejskiej orzeł 
piastowski w półpostaci. Motyw ten nie ma charakteru centralnego, do
minującego elementu godła miasta, a pojawia się zawsze w konfiguracji 
z innymi motywami architektonicznymi, kulturalnymi czy gospodarczymi. 
Połowa orła piastowskiego dzielonego pionowo lub poziomo, jak w wy
padku Lubina i Namysłowa, nie występuje poza Śląskiem w godłach 
miast pozostałych dzielnic Polski. Stanowi zatem ona śląską specyfikę 
heraldyki miejskiej. 
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Motywami feudalnymi w godle Paczkowa są lilie - herb biskup
stwa wrocławskiego. Prawa miejskie otrzymał Paczków w 1254 r. od 
Tomasza, biskupa wrocławskiego 57• Pieczęć używana od XIII do XIV w. 
posiada w swym polu połowę orła i sześć lilii jako motywy tworzące 
herb biskupstwa wrocławskiego. Połowa orła wskazuje na osobę księcia 
Henryka III wrocławskiego, przejściowego właściciela miasta. Chociaż 
w XIV w. Paczków należał kolejno do książąt świdnickich i ziębickich, 
to jednak od końca XIII w. pieczęcie z obrazem będącym konfiguracją 
połowy herbu książąt piastowskich z całym godłem kapituły wrocławskiej 
zdają się - przez zachwianie proporcji - wskazywać bardziej na wła
sność biskupią ss. 

Pieczęć Kątów: Wrocławskich, pochodząca z XIV w. z okresu przejścio
wego władztwa Karola IV, ma w swym polu dwa lwy czeskie 59. W XV w. 
kiedy miasto ponownie przeszJlo pod panowanie Piastów świdnicko-ja
worskich, Bolka świdnickiego, a następnie Henryka jaworskiego, w polu 
pieczęci miasta pojawiła .się połowa orła dolnośląskiego i połowa lilii oo.

Najstarsza pieczęć Lubina z XIII w. posiada obok połowy godła ksią
żęcego w postaci orła piastowskiego wizerunek wieży, pod którą wyraźnie 
widoczne są drewniane umocnienia z pali 61. Mniejsza pieczęć Lubina 
z XIV w. jest przykładem konfiguracji motywu feudalnego z motywem 
sakralnym. Wizerunek jej przedstawia orła bez głowy, w miejscu której 
występuje popiersie Madonny z Dzieciątkiem 62. To samo wyobrażenie 
nosiła pieczęć ławników prowincjonalnych, którzy zwykle pieczętowali 
się herbem książęcym, a w tym wypadku użyli miejskiego 63. 

Pieczęć Namysłowa z XIV w. przedstawia konfigurację górnej połowy 
orła piastowskiego z gwiazdą w miejscu dolnej· połowy. W tym wypadku 
gwiauia jest symbolem NP Marii, patronki miejscowego kościoła i mia
sta 64. Zarówno pieczęć mniejsza z XIV w., jak też pieczęcie większe 
z XIII i XVI w. mają w swym polu motyw całego orła, pod którym na 
końcu ogona umieszczono gwiazdę 65. 

s1 Tamże, s. 170. 
ss Tamże, s. 170-171; te n ż e, Pieczęcie śląskie ... , s. 391; Hu p p, op. cit.,

s. 101.

59 G u m o ws ki, Najstarsze pieczęcie ... , s. 107; te n ż e, Pieczęcie śląskie ... ,

s. 391, 388.
60 Gum owski, Pieczęcie .śląskie ... , s. 391, 388.
61 Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... ,· s. 134; te n ż e, Pieczęcie śląskie ... ,

s. 377; H u p P, op. cit., s. 85-86.
62 Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 1,34; Hu pp, op. cit., s. 85-86.
63 Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 134.
64 Tamże, s. 152; H u p p, op. cit., s. 64.

85 Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 152; Hu p p, op. cit., s. 64. 
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Połowę orła Piastów ma w swym godle Opole. Na wszystkich pieczę
ciach miasta, od najstarszej z XIII w. do XVIII w., orzeł występuje 
w konfiguracji z połową krzyża. Motyw ten wiąże się ze zbudowaniem 
w XII w. w Opolu kolegiaty Św. Krzyża. Zmieniało się jedynie ułożenie 
tych dwóch elementów względem siebie 66. Połowę orła książęcego wi
dzimy obok gałązki winnej latorośli w polu XIII-wiecznej pieczęci Środy 
Śląskiej 67. Z XIV w. pochodzi najstarsza pieczęć Strzelec Opolskich, 
przedstawiająca połowę orła i gałązkę winorośli o trzech liściach 68. Godło 
w tej postaci powtarza się na wszystkich późniejszych ogólnomiejskich
pieczęciach miasta, jak również w polu pieczęci mniejszej z XV w. 69 

Widzimy je także w polu pochodzącej z drugiej połowy XIV w. pieczęci 
ławniczej, która zachowała pełne godło miasta, choć zwykle bywało ogra
niczane 10. 

Wyjątkowe w swej postaci godło posiadały Tarnowskie Góry. Pochodzi
onq z XVI w. i było dwupolowe. W polu górnym umieszczono tylko
skrzydło orle, a w dolnym - dwa skrzyżowane młoty. Skrzydło orle 
wskazuje na założyciela miasta, którym był w 1526 r. książę opolski 
Jan 71. Zmarł on w 1532 r. i miasto przeszło w ręce Jerzego, margrabiego 
brandenburskiego, który w 1562 r. rozszerz)1 jego przywileje i nadał 
mu nowy trójpolowy herb 12. 

Załączone zestawienie obejmuje miasta posiadające w swym godle
połowę orła piastowskiego: 

Zestawienie nr 3 

Drugi 
Lp. Miasto Data element źródło 

godła 
----

1. Bielsko XV w. 3 lilie G u m o w s ki, Pieczęcie śląskie ... ,

s. 390; te n ż e, Herby i pieczęcie 
j miejscowości woj. śląskiego, s. 24

2. Bytom 1350 r. pracujący 
l 

H u p p, op. cit., s. 94 

górnik 
3. Bytom Odrz. XIV w. ryba Hu p p., op. cit., s. 74 

66 G u m o ws ki, Najstarsze pieczęcie ... , s. 166-167; t e  n ż e, Pieczęcie śląskie ... ,

s. 379; H u p p, op. cit., s. 91. 

&1 G u m o w ski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 204-205. 
68 Tamże, s. 209, H up p, op. cit., s. 95. 

69 G u m owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 209. 
10 Tamże. 
71 Gum owsk i, Herby i pieczęcie miejscowości woj. śląskiego, s. 276-277. 
72 Tamże. 



Lp. Miasto 

4. Gl iwice 

5. Krapkowice 

6. K ąty Wrocl. 

7. Leśnic a k. 
Wrocławi a 

8. L u bin 
9. Nam ysłów 

10. O leśno 
11. Op ole 

12. P a c zków 
1�. Prusice 
14. Ra cibó rz 
15. Ścinaw a 
16. środa Śl. 

17 . Str-umień 

18. Strzelce Op ol. 

19. Tarnowskie 
Góry 

20. W a dowice 
21. W odzisław 

22. Żory 
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Data 

XIV w. 

XIV w. 

XV w. 

XIV w. 

XIII w. 
XIV w.

XIV w. 
od XIII w. 

1303 r. 
XIV w. 
1296 r. 
1342 r. 
XIII w. 

1503 r. 

XIV w. 

XVI w. 

XVI w. 
1597 r. 

1563 r. 

Dru gi 
element 

godła 

bas zta 

1/2 kola 

1/2 lilii

ręka 

wież a 
gwi a zda 
1/2 róży 
1/2 krzyż a 

6 lilii 
dłoń 
1/2 kola 
1/2 z amku 

winorośl 

św. Ba r-
1 ba ra 

ga łązka 
winorąśli 
2 skrz y ż o-

wane młoty 

bas zta 
1/2 ró ż y  

źródło 

Gumowski, Najstarsze pieczę-
cie ... , s. 77-78 
tamże, s. 123-124; Hu pp, op. cit.,. 

s. 98
Gumowski, Pieczęcie śląskie ... ,

s. 391
Hup P, op. cit., s. 61 

tamże, s. 85 
tamże, s. 64 
tamże, s. 102 
tamże, s. 92· ' Gum owski, Naj-

starsze pieczęcie ... , s. 167 
Hupp, op. cit., s. 100 
tamże, s. 66 
tamże, s. 102 
tamże, s. 63 
tamże, s. 65; Gu m o wski, Naj-

starsze pieczęcie ... , s. 204-205 
Gumowski, Herby i pieczęcie-

miejscowości woj. śląskiego, s. 252 
Hupp, op. cit., s. 96 

Gum owski, Herby i pieczęcie

miejscowości woj. śląskiego, s. 276-
277 

tamże, s. 301 
G u m ows ki, Najstarsze pieczę-·
cie ... , s. 233-234 

miec z Gu m o wski, Herby i pieczęcie

/ miejscowości woj. śląskiego, s. 318-

Duże trudności nastręcza niekiedy heraldykom rozróżnienie' motywów 

orła śląskiego od brandenburskiego. Rysunki ich nie różnią się niczym 

specjalnie. Orzeł brandenburski nie posiada jednak charakterystycznej 

dla orła dolnośląskiego przepaski sierpowej na piersiach. W klejnocie 

hełmu· rycerskiego ma natomiast skrzydło orle zamiast pawiego pióro-

pusza. Wątpliwości tego rodzaju nasuwają. się szczególnie w przypadku 

miast, które w okresie swego istnienia przejściowo wchodziły w skład 

posiadłości margrabiów brandenburskich. Jednym z przykładów będzie

godło Zielonej Góry. Panami miasta byli książęta piastowscy z linii gło

gowskiej. Godło ich w postaci orła piastowskiego w tarczy na tle zamku. 

o dwóch bocznych wieżach zostało umieszczone w polu pieczęci miasta
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sprawionej na przełomie XIII i XIV w. Tarcza z orłem została przykryta 
hełmem z labrami i orlim pióropuszem. Orzeł ten jest raczej orłem 
piastowskim, choć zdaje się przeczyć temu zwieńczenie hełmu. Uważać 
jednak należy, że w tym wypadku miała miejsce raczej nieświadoma 
pomyłka rytownika, gdyż o przynależności miasta do margrabiów bran
denburskich nic nie wiadomo 1a. 

Tego rodzaju wątpliwości nie ma już w przypadku Lubania. Najstar- · 
sza pieczęć miasta z XIII w. posiada w swym polu obok klucza pochy
loną tarczę z orłem brandenburskim, przykrytą hełmem z orlim skrzy
dłem na szczycie, godło właścicieli i założycieli miasta. Godło Lubania 
przetrwało w tej postaci aż do XV w. 14, kiedy zmieniły się stosunki 
własnościowe po przejściu miasta pod bezpośrednią władzę królów czes
kich. Miejsce herbu dawnych właścicieli zajęła tarcza z lwem czeskim. 
Podobnie w wypadku Żar, lokowanych w 1260 r. przez margrabiów 
brandenburskich, należy identyfikować orła w tarczy trzymanej przez 
rycerza stojącego w bramie murów miejskich jako godło założydeli 
miasta 1s. 

Biorąc pod uwagę częstość i różnorodność sposobów umieszczania 
motywów orła piastowskiego w godłach miast śląska, można przyjąć, że 
stanowi on specyfikę heraldyki miejskiej na Śląsku, i to nie tylko 
w postaci p,ałowy motywu. Orzeł piastowski w godłach miast pozostałych 
dzielnic Polski pojawia się raczej sporadycznie wobec ogromnej ilości 
tego rodzaju przykładów z terenu Śląska. 

Motywy orła piastowskiego utrzymywały się najdłużej w polach 
pieczęci wójtowskich czy ławniczych, jak we Wrocławiu, bądź też 
w ogóle pojawiają się tylko na tych pieczęciach, np. w Ziębicach. Wójt 
i ława miejska Wrocławia, sprawujący władzę w mieście w imieniu 
księcia, zachowali w obrazie swych pieczęci elementy godła pana feudal
nego. Pełna postać św. Jana Chrzciciela, patrona miasta, w architekto
nicznym obramowaniu w obrazie pierwszej ogólnomiejskiej pieczęci 
z 1292 r. jest już klasycznym symbolem odrębności samorządowej miasta. 
Zarówno Legnica, Wrocław i Świdnica należały do miast, których po
zycja ekonomiczna była ugruntowana niemalże od początków ich istnie
nia. Znajdowały się w nich siedziby książąt piastowskich, co tym bardziej 
musi zwracać uwagę na szczególną rolę i siłę patrycjatu i jego aspiracje 
polityczne. 

73 Gum owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 259-260; Hu pp, op. cit., s. 78. 
74 G u m o wski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 132-133; te n że, Pieczęcie śląskie ..• ,

s. 389; Hu pp, op. cit., s. 81-84.
1s G u m owski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 254-255.
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Symbolika feudalna, reprezentowana w klasycznym wyrazie w postaci 
motywu orła piastowskiego, przedstawionego w całości lub jego detalach 
heraldycznych, jest odbiciem ustroju panującego w okresie kształtowania 
się herbów miejskich i najczęściej odnosi się nie tyle do założycieli 
miasta, ile wyraża konkretne stosunki własnościowe. Nie znamy w zasa
dzie przykładów opierania się miasta próbom umieszczenia w swym 
godle symbolu zwierzchności feudalnej. Wyjątek st§łnowi Legnica, o czym 
wnioskować można raczej pośrednio z zachowanego materiału źródło
wego rozważanego na tle dziejów miasta. 

Najstarsza pieczęć Legnicy znana jest dopiero z odcisku występują
cego przy dokumencie z 1339 r. 76 Należy przypuszczać, że podobnie jak 
w wielu innych miastach od momentu lokacji Legnicy w 1264 r. do 
około 1293 r., kiedy otr;Zymała pełne prawo magdeburskie, rolę pieczęci 
ogólnomiejskiej spełniała pieczęć wójta dziedzicznego 77. W polu najstar
szej znanej pieczęci miasta widzimy postać św. Piotra siedzącego na ławie 
w architektonicznym obr?mowaniu. Stanowią j'e mury miejskie z blan
kami i bramą z podniesioną do połowy wysokości kratą oraz dwoma 
wieżami po bokach świętego. Godło to przetrwało do końca XIV w. 78, 
kiedy wzbogacono je o drugiego patrona miasta św. Pawła oraz małą 
tarczę z orłem legnickiej linii Piastów, umieszczoną u stóp świętego 79. 

Zarówno wielkość tarczy z orłem, jak i jej położenie w godle pozwala 
już się domyślać jak niechętny był stosunek miasta do wszelkich prób 
wyrażenia zwierzchniej władzy feudalnej Piastów legnickich. Postać św. 
Piotra, patrona kościoła parafialnego, wokół którego miasto, występuje

w jego godle nie tylko w charakterze motywu sakralnego, lecz także 
wykładnika odrębności samorządowej. Legnica, jeden z najznaczniej'
szych na Sląsku ośrodków rzemieślniczo-handlowych, dzięki swojej sil
nej pozycji ekonomicznej mogła skutecznie przeciwstawiać się władzy 
książąt piastowskich zadłużonych na domiar złego u rady miejskiej. 
Zadłużenie to zresztą ciągle wzrastało. Stan taki nie dawał nawet pod
staw do wyrażania zależności feudalnej w symbolice godła miejskiego. 
Potencjał gospodarczy miasta oraz bogactwo patrycjatu pozwalało na 
samodzielne decydowanie o wyglądzie godła niezależnie od właścicieli 
miasta mających swą siedzibę w jego murach. Teza, że wobec stanow-

76 Ha is i g, Herb miasta Legnicy ... , s. 5-6.

77 Tamże. 
1s Tamże. 

79 Tamże, s. 8-9; Gum o w ski, Najstarsze pieczęcie ... , s. 128......1130; Hu pp,

op. cit., s. 72. 

2 - Sobótka 1974, z. 2 
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czych aspiracji politycznych bogatego mieszczaństwa i nieugiętej pozycji 
antagonistycznej w stosunku do władzy zwierzchniej panów feudalnych 

tarcza z orłem piastowskim została samowolnie przez rytownika wpro

wadzona na pole pieczęci reprezentacyjnej Legnicy, wydaje się w pełni 
uzasadniona i godło jej z tego względu zasługuje na odrębne potrakto

wanie so.
Góry w godle Złotoryi są nie tylko obrazowym przedstawieniem naz

wy miasta (Aureus Mons), ale również symbolem złotodajnych wzgórz. 
Silna pozycja ekonomiczna mieszkańców,· którzy trudnili się głównie 
wypłukiwaniem złota z piasków Kaczawy, pozwalała na pomijanie w god
le miasta symboliki feudalnej. Dopiero pod koniec XIV w., kiedy wraz 
z wyczerpywaniem się złota zaczęło się rozwijać rzemiosło tkackie i bro
warnictwo, nie dostarczające już tak wielkich dochodów jak eksploatacja 

kruszcu, w godle Złotoryi pojawia się na środkowym wzgórzu orzeł pias
towski, by w wiek później stać się już motywem dominującym, gdy 

dotychczasowy motyw - złotodajne góry - stracił znaczenie i bardzo 
zmalał, zaś orzeł piastowski zajął dominującą pozycję. 

Zestawienie miast śląskich, które w dobie średniowiecza, w okresie 
kształtowania się herbów miejskich wprowadziły na swoje pieczęcie mo

tyw orła piastowskiego w postaci pełnej lub w jego elementach składo
wych w konfiguracji z innymi motywami, nasuwa ciekawe refleksje. 

Są to miasta i miasteczka, których świetność i rola gospodarcza bądź 
zgasły już w pierwszej połowie XIV w. (jak Złotoryja) albo nigdy nie 
reprezentowały ośrodków o większym znaczeniu gospodarczym, które 

mogłyby stanowić realną przeciwwagę w stosunku do panów feudal
nych - Piastów Śląskich. W dziejach tych miast, nawet w okresie ich 
najżywszego rozwoju, nie znajdziemy śladów walki o niezależność eko
nomiczną i polityczną. Walka ta cechowała natomiast najznaczniejsze 
miasta śląskie: Wrocław, Legnicę, Świdnicę czy Głogów. Symbolika 

zwierzchności feudalnej była w nich jedynie elementem godeł wójtow
skich bądź trafiała tylko przejściowo na pole pieczęci ogólnomiejskiej 

w postaci motywu drugorzędnego, o niewielkich rozmiarach w stosunku 
do pozostałych elementów godła. 

Klasycznym przykładem występowania orła śląskiego bądź jego ele

mentów składowych w konfiguracji z innymi motywami jest wkompono

wanie symboliki feudalnej, którą orzeł reprezentuje, w tło, które stano

wią motywy architektoniczne w postaci charakterystycznych elementów 
budownictwa miejskiego. Motywy architektoniczne natomiast reprezento-

so Ha i si g, Herb miasta Legnicy ... , s. 16-19. 
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wały w zdecydowanej większości władzę samorządową i jako takie były 
umieszczone w polach pieczęci. Pieczęcie tego typu należą do najstar
szych godeł miast i pochodzą przeważnie z XIII i XIV w.,, choć niekiedy 
pozostają w niezmienionej formie w dalszych stuleciach. Bogactwo moty
wów, szczególnie gdy są to też motywy architektoniczne, możliwe było 
do przedstawienia na pieczęciach o dużych rozmiarach. Z takimi spoty
kamy się we wcześniejszym okresie średniowiecza. Później, gdy rozmiary 
pieczęci ulegają zmniejszeniu, zachowanie pierwotnego obrazu godła 
stawało się często niemożliwe i zachodziła potrzeba uproszczenia go do 
niektórych tylko motywów. Niemniej jednak w swym pierwotnym ujęciu 
godła te były bardzo wyraźnym wykładnikiem istnienia samorządu miej
skiego, a przez wprowadzenie symboliki feudalnej - również zależności 
od pana feudalnego. Na ogólną liczbę 49 przebadanych godeł z motywem 
orła piastowskiego stanowią one około 280/o. Tylko w 10 przypadkach 
(około 20%) orzeł piastowski występuje jako motyw centralny lub wyłą
czny. Jak wynika z zestawienia są to najstarsze znane pieczęcie miejskie 
z wyjątkiem Złotoryi, o czym była mowa wyżej, i Złotego Stoku. Pieczęć 
Złotego Stoku, lokowanego przed 1344 r., nosi w swym polu obraz naj
starszego godła miasta, nadanego dopiero w 1491 r. przez książąt zię
bickich. 

Specyfiką śląskiej heraldyki miejskiej jest występowanie elementów 
orła piastowskiego w półpostaci. Połowa orła nie występuje w godle 
samodzielnie, a zawsze w konfiguracji z innymi motywami, najczęściej 
architektonicznymi i roślinnymi. Godła te należą do miast o niewielkim 
znaczeniu ekonomicznym, choć wystarczającym, by skutecznie równowa
żyć pozycję ekonomiczną i polityczną panów feudalnych. Połącze:r:iie polo
wy motywu feudalnego zwykle z połową motywu samorządowego suge
ruje zatem równowagę między władzą feudalną a samorządową. Tezie 
tej pozornie zdaje się przeczyć obecność w wykazie Opola, stolicy księ
stwa i siedziby Piastów. Miasto, którego największa świetność przypada 
na okres od X do XII w., u schyłku XIII w.,. kiedy kształtowało się jego 
godło, posiadało już niewielkie znaczenie gospodarcze, pozostając w dal
szym ciągu rezydencją Piastów. Godła tego typu stanowią około 450/o 
przebadanych. 

Próba rozpatrzenia problemu w aspekcie geograficznym nie nasuwa 
żadnych istotnych wniosków dotyczących topograficznego rozmieszczenia 
miejscowości, w których godłach występuje omawiany motyw. 

Występo�anie motywów orła piastowskiego w obrazie pieczęci repre
zentacyjnych uzależnione było zatem od aktualnego układu stosunków 
prawno-ustrojowych, struktury ustrojowej miasta, jego roli, zwłaszcza 
ekonomicznej i politycznej, wreszcie aspiracji politycznych patrycjatu 
miejskiego. 
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DAS MOTIV DES PIASTEN-ADLERS 1N SCHLESISCHEN STADTWAPPEN 

In Anlehnung an verhfiltnismassig reiches Quellenrnaterial verfertigte die 

Verfasserin eine Zusammenstellung von schesischen Stadten, die im Mittelalter in 

der Zeit der Herausbildung der Stadtwappen das Motiv des Piasten-Adlers ins 

Feld ihrer repriisentativen Siegel eingefiihrt hatten. 

Die Autorin gliederte die Stadtwappen nach ibrer :K:onfiguration in thematische 

Gruppen. Sie weist auf bestimrnte Regelmiissigkeiten bin, die das Auftreten und die 

Gestaltung dieses feudalen Motivs begleiten. Diese Regelmiissigkeiten hangen nach 

Meinung der Autorin mit den verfassungsrechtlichen Verhfiltnissen sowie mit 

der Struktur der Stadtordnung, ferner mit der politischen und wirtschaftlichen 

Rolle der Stadt zusammen. Nicht ohne Einfluss blieben auch die politischen Bestl'e

bungen des Patriziats. 




